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ΜΑΚ 161910 
Ἄ 
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ο ο 2ο. 

σα 
” 

οοΜΜΕΗΝΤΑΗΥ, 

Ο191ΤΙΟΛΙ ΑΝΡ αΝΒΑΜΝΛΤΙΟΛΙ, 

οΟΝ ΕΤ ΡΑΡΙ: 8 

ΒΡΙ5ΤΙΕ ΤΟ ΤΠΕ αλΙΛΤΙΑΝ»Α, 

ΝΙΤΗ Α 

ΤΕΥΙΡΕΟΡ ΤΊΙΑΝΡΤΙΑΤΙΟΝ. 

8 

6ΠΑΒΙΙΕ5 σ. ΒΙΤΙΟΟΤΤ, Ρ.0. 
ἘΒΟΕΕΒΒΟΕ ΟΕ ΡΙΝΙΝΙΤΣ, ΚΙΝΑ 8 Ο6ΟΙΙΕΘΕ, ΤΟΝΡΟΝ, ΑΝΡ ΙΙ ΑΤΕ ἘΕΙΤΙΟΤ 

ΟΗ' ΕΤ. «ΟΗΝ 8 ΟΟΙ1ΙΕΟΕ, ΟΑΜΒΗΙΡΑΕ. 

Ἅπι ἁ πνουπείστῃ ἀχοίτεε, 

ΒΥ 

ΟΔΤΙΥΝΙΝ Ἐ. ΘΤΟΝΕ, Ὁ. Ὦ. 

ΕΕΟΕΕΡΒΟΕ ΙΝ ΑΝΡΟΥΕΕ ΤΗΕΟΓΙΟΕΙΟΑΙ, ΒΕΜΙΝΑΗΤ, 

ΑΝΡΟΥΕΠ. 

ἩΑΕΕΒΕΝ Β. ΡΒΑΡΕΠΗ. 
ῬοΡτΟον . ο ΟΡΟ πΙΟΕΙΟΤΙΝ. ΤΕΕ ὅ ΟΌο. 

ΝΕ ΥοΕξ: 00ο”νΝ ΙΙ. ΕΥ. 

ΡΗΙΙΑΡΕΙΗΡΗΙΑ: ΒΜΙΤΗ, ΕΝΑΠΙΒΗ κα ο0. 

1560. 



Ἐπίοτοά αοοογᾶῖης {ο Αοί οῇ 6οπρτοςς, ἵη {πο γοαχ 1500, Ὦγ 

ΨΑΕΕΕΝ Ε. ΡΕΑΡΕΒΕ, 

Τη Ώιο Ο]αε]κ” Οβ]οο οϐ (1ο Ὠϊεαϊοί Οοατί οῇ ἴπο Ὀϊδίπίεί οἳ Μαβεας]αδο(ῖς. 

Απάονεγ; 

Σεοιγτοιγρεᾶ απ Γγίπιεᾶ ὃν Ἡ. Ε. Ὀγαρεγ. 



ΙΝΛΤΠΟΡΟΟΤΟΗΕΥ ΝΔΟΤΙΟἨ 

το ΤΗΕ 

ΑΜΕΕΒΙΟΑΛΝ ΕΡΙΤΙΟΝ. 

Τππ Οοπιπιοηίατίος οἳ Ῥγοίοςεου Τ1οοίῦ, πιοᾷοξί απά ππαξ- 

βιιπη]μο ἂς {ΟΥ αγο 1π {ομο, τοα]1γ παν] 4η. 6ΡοςἩ 11 Γ1ς1191 

εαογο Πίογαίαγο. ἜΤΠεγ αἲο αἱ ἀῑ]ογονί {ποια οίμον ΕΒιο]δα 

οοιημιοία]ο5 αξ Ώο Ἠοίίο' αγο {ποπ πο (6ΥΠΙΔΠΡ 1Ο Ῥτο- 

οοᾶσς Ἰήα: απ γ]αῦ Ώο Ἰλοίίο Ίιας σοι {ο (οτηια οχοσοςί5, 

Ἐη1οοί ἵδ αιᾶ γη] ϱο {ο ιο Πο]. ΤΙ εροακ οἱ 5όμο]αν5ῖρ 
απά πιοάο οἳ οχΗΙΡΙ61οῦ. ΙπαΙΙΙΥΣ Ὀιας Όλο γοιπατ]ς ἶ5 αἶκο γιο 1π 

ΑΠΟί]οΥ τοβροοί, {0Υ, α5 Ώο ἸΝοίίο νας πμ 5 πιο {ο εοαπάοδύ 

απ πιοξδύ {ανογαβ]ο {γρο οἱ ἄογιπαα ταομα δη α5 αρρ]ίοά {ο 

μο οχροξϊάου οἱ βοπρίατο, Ε1εοίς Πο” ποδί Πί1γ τορτοςοπί5 

{ο οἶοαγ 6ΟΠΙΠΙΟΠ 56156 απά τουσγομί]α] ρἱοίγ 5ο Παρρί]γ ο]ιαΓ- 

αοἰογ]δί]ο οϐ έῑιο Ὀορί Ὀρ]σα] οχροξ!Ι{οτς ἵ πο Γησ]1δ] «ΠάΤΟΠ. 

Ῥτοίορίαπί (6ΥΠΙΑΠΥ ΟΠΙΥ οοα]ά Ἰαγο ῥτοάιιοοά α Ώο ἸψΜοίίο, 
απ Ετοίοξίαπίέ Επο]αιιά ο1γ, απ Γ]]οοίζ. 

16 15 ιο ργοίος5οᾷ οὐ]οοί οἱ Ροί]ι ἴἶιαοδο Ἰντ]1{6Υς, Ὦγ α. 5οτοτγο 

απ ραγαΙγ σγαηπια(]σα] απα]γδίς οἱ έο Ἰαμσιιασο οἱ έο 5αοτοά 

ῬΘΠΠΙΘΗ, {ο αβδοθγίαϊη Ργοοἱβο]Υ {ο Ἰάσοας νχ]ο]ι {που παοαέ {ο 

ΟΟΠΥ6Υ; απᾶ {ο αχρτοβ5 {μο τορι]ίς οἳ 5 αμα]γςῖς Ιπ ο 

εἰπηρ]οξί αιά Ῥγιοίοςύ ΠΠΒΗΠ6Υ Ῥορείρ]ο, Ἱηοιί τοίογοιιοο ἴο 

ἰλεο]οσίσα]. 8ΥΣί6Π15, οὗ οοο]οριαςίϊσα]. ΡΤορΡΟΒΒΘΒΡΙΟΗΕ, οἳ ργασίίσα] 

ΙΠ{6Υ6ΙΟ65.. Τ]15 πηοί]λοὰ πηδύ 11ο αὖ χο {οιπάαίῖοι οἳ αἲἱ εωπο 

οχοσο»ῖς, απά., {ο ἴ]ιοδο Ίο τοσσῖνο {ο Ῥίρ]ο α5 ιο νγοτά οί 

(οα, παιδί {ουπα {χο Ραδῖς οἱ αἰ1 Οςίαπ ιοο]οσγ. Χο Τί 15 

ο πηθί]οὰ νου} 5ο]άοιῃ {ο]]ουγοά γηΙί] αγ σοοὰ ἆοαστοο ος εἰτιοί- 

Ἠ655, αι 16 15 ποί α πιοί]οά ο 15 σοµογα]1γ ρατοπ]ατ]γ 
Ἱπ{ογαρί]ϊμο {0ο εο]οσῖαιςδ απά Ῥγοασμους. 1 ἀϊῇον» {οια νο 

πδια] Είγ]ο ο{ 6ΟΠΗΠΠΘΗ{ΑΤΥ α5 Ῥαγο θα ἀἰ[ποις {τοι 116ύ- 



Ππ ΙΝΤΝΟΡΟΟΤΟΗΙΥ ΝνοτιοΕ. 

οαμίαθ]ο Πουιν. Τ]οιρ]ι ο αξοσγίαἰπαβ]ο ράτ1(γ οἱ νο γγ]ιοαί 

15 αοκπον]οάσος {ο Όο α σνοαί αἀναλίασο, {λογο ἵ5 νο (νο ῦ]ο οἱ 
σημ αρ Τ Ὀοίογο 1 σα Ῥο Ἱπαάο Ἱπίο νους. Τουιοσίχίης 
ανά ο πο Ζις οποία Υ, λοιρΗ ονονγν]λογο ποπ ηρ]οὰ 

Ον νο εροσπ]α 1ος απά ῥγοροξξοξξίος ο ιο οοηιοπία{ου, 
15 σοµογα]]ν ῥργοίογγος {ο α 5ονογο απ εἰτίοί1γ Πησιϊρίίο οχθρθ- 

5ἱ5, Ῥοσσι1σο, (λοιισ]ι Ίος ραγος  Πιγηίδ]ος 1ο ππαίονγ]α]. πιογο 

τοιςν [ος Ππππσαἰαίο κο, Ῥαί νο] πποί]ος. 15 18 ναί ΤοςΙ1Υ 

ἰα]κος (ιο Ε]0]ο ας νο εα[Ποϊοη{ απά ου) απίλογ(α νο τα]ο οἱ 

Οία Γα1 αιά ῥτασίῖσος απ {ο1]οννς οί {ο 15 Ἰοσππαίο 
τοδι]{5 ιο ππάσπποπία]. ργϊποῖρ]ο οῇ Ῥτοίσξίαπ επι ν  Τ]ουο 

σα Ὄο Ὀι{ οπο αΠδν/ου {ο 15 αποξίίον ς απ 1{ 15 (15, ἴ]ιο ΟΠΙΥ 

ὑα]γ σα]. απ Ῥτοίσδίαπί πιοί]οὰ οἳ οοπΙοίαΥ. Ισ] 

Ῥντοίοξκον. Ε]οοί{ Ἰαδ οοΠκοΙσΠΙΟΙΣΙΥ, οοπεἰδίοπ{1γ, αά. ειο- 

ορβς [ιν ραδιο. 
Ἡ ἵδ ἴἶνο ονοννπῖησ οχοσ]Ίοισο οἳ ἴοςο οοππποηίατ]ος, ἴλιαί 

Ώπογ απο οχασί1γ ναί {1ογ Ῥνοίορς {ο νο, ογίσαί απιά (γαπι- 

πιαἰσαζ, απιά {ιοτοίογο, Ιπ. (ο Ῥοδί 5οηξαο ος (ιο {ογπι, 6τε- 

οοἰσα]. Τί 15 πο ρατί οῇ ιο αππί]λον)5 οὐ]οσί {ο {]ιου]οσίζο οἨ {ο 

5οΓΙΠΟΠΜΙΖο, οΥ. {ο ππακο ρνουβίοχί5, οἳ {ο ἀγαν Π{6ΥΟΙΙΟΘΡ ου {0 

τορο] ἴοπα, Ὀπ{ εἰπαρ]γ {ο Ἰηίογργοί {χο Ἰαησιιασο οἱ 11ο εασγοά 

Ὑγ]ίονςς απ 5 οὐ]οσί Ίο αοὐοιαρ]Ίσ]ο». Πο βγεί, νι {ο 

πέηιοςί οαγο αι {νο παοξί οομξοϊοηίἶοιις Ἰαβογοασηοςς, σἶνος {χο 

τοπύσγα οογγοσί {οχί, Ὦγ ππσα5 οΓ α γν]άοΙγ οχίοιάοἆ 6ΟΠΙΡΑΥΊΡΟΠ 

οἳ ονἰσίπα]. ΛΑ, αποϊσιί (γαΠδΙάίΙΟΠ5. απά ο Ῥοξί οὐ 1ος. 

Τ]νο αππο{ οῇ Ἰνανά νο] ονιάσπ{]γ οχροπάσά ο 5 ρατί οἳ 

45 τππάογίαἰτης 5, {ο ος Ἠν]ο (1ον/5 χουν {ο αρρτοσϊαίο 16, 

αἰπιοςί αρραλ ης, ΕΠΙ τοξ]{5 απο ΝΟΓΙΙΥ οἱ α σοπβάσπςο, 

Πο ἵ5 πιογο οαγο [ια] απά γο]αῦ]ο (ἶχαιι Τκυνοιιάσον{ς εἶονγον απᾶ 

πῃογο είσας]γ ἀομρογαίο αν. Α]ονά, απά ππογο ραΙοπί]γ 

ἸαρονΊοις ναι αΠΥ οί]ου Πνίης Χαν Τορίαιποπί ον]]ο, ΝΠΙ χο 

οχοορίίομ, Ῥογμαρς, ο! Έγοσσ]]ο5.. Πανίισ ές αξοστ{α ος (ο 
{οχί, ιο οι. ους {ο νους Ιοχίσα]]γ απά σταπηππα(ἶσα]]γ προ 

ονογ νοτὰ, ρ]γαδο, απά βομίσοµσο Ἠίο] 1 οῇσνς: αμά Ίογο 

ασαἰ 15 ονοΥΥΝΊΙΟΓΟ 566. {νο τος] (αῦογ Ιἴπιαο οἳ νο τι ης 

απ οομεοϊομί]οις εολο]αν.. Νοζμίησ οεσαρος 15 ἀἱ]σοιισο, Ποί]ι- 

ἵπσ ποσα οί 5 Ῥαίσμσο, ΕΠ] οχοροίῖσαὶ οοΠο]Ιι5Ιοῦς απο 
εἰαίσὰ Ὀν]οβγ απά πποάσρί]γ, απιά νη(] ιο πίπιοδύ εΙΠΙΡΗΟΙΙΥ. 



ΙΝΤΛΟΡΌΟΌὌΌΟΤΟΕΒΥ ΝΟΤΙΟΕ. ΠΙ 

ΗΙς γο[ογοιοοσς {ο οἴ]ου ορίπίους αππά οἴ]μου αντ]ίους, απ {ο αἲ] ἐ]χο 
του ιἰδίίο απίλον]1ο5, αἲο αὐιιάαπ/{Ι1Υ εορίοις {ου ο ριιήροςο8 

οΕ ένο πιοςδύ (Ἰλογοιβ] 5πάγ. Ἔ]ο πιατσῖπα] Ππάἱσαί]οιις οἱ χο 

οοι5ο οἳ ὑιοισ]έ αγο οχοσοςΙπο]γ ΠπάΙοίοι» απά Ποἱρία]ς αι 
Όλο 1]. (απρ]αίΙοις οἴνοι αὖ ο 91059 οἱ οαο ΟοππιοπίαςΥ 

Ἰαγιποιῖζο Ἠ αἰ] νο οίπον ραγίς οἱ ἴιο Ίου]. Ἠοτο (ιο 

οοικδίαπέ πιανσῖπα]. αποίαθίοις {οπα ἴ]λο οἰάσος ἰγαπδ]αίοῦ» οἶνο 

Όπο τοπςσγ χο Ῥορδί ρορεῖρ]ο ορροςὔιιΙ{γ {0Υ απ. οχίομρεῖνο 60Πι- 

ραγΐκοι, Ισ] γγοιι]ά οὐ]νογυν]δο, 11 παοδύ 68565, Ὀο αιπ]ίο ΠΠΠρος- 

εἴρ]ο, [ου ναί ο{ αοσοδς {ο {ιο Ώου». 

Τ]ο τοαᾶσνγ απ] Ῥο ογα]ῃαᾶ {ο Ιοαῦπ εοπιοίηῖπσ ο ἴἶο Ἰής- 

ἴοΥΥ οἱ ἔνο απργοίθομά[πο 8ομο]ας Ίο Ίαςδ αἰγοαάγ ἆομο 5ο 

ΠΙΙΙΟΝ, απά Ίο οἶνο Ῥγοπιῖξο οἱ 5ο 1Ο Π1ΟΥΘ. ΟΠΑΠΙΕΡ 
209ΗΝ ΕΙΜΟΟΤΤ 15 οἳ απ οἷά Ώογοπδμῖτο {αππΙ]γ, α. Ώγαιο] οί 

Ισ. οατ]γ οππϊσγαίθά {ο Απηοτῖσα, απ 5{]] Ίας ἀοδεοπάαπίς 

Ἠοθγο. Ἠο πας ῬουἨ 1π 1519, χο 6οη ο{ Ἠον. Ολατ]ος Προποοθγ 

Ἐ]ισοίί, Ποσίον οἱ Νο] η Πιαάςμῖτο. Ἠο εἰιαϊοᾶ αἱ 

Όλο σα ΙΙΙΠΑΥ 5ο]οο]5 ο{ Οακατη αι Φίαπηίογς, αιιά α[ιογγανας 

ομίονγος δὲ. όομμ”5 Οομοσο, Οαπιρτ]άσο, οἱ νγ]ίσ]ι εοοϊθίγ Ίο Ὦο- 
68119 α. Εο]ον 1η 18-44. ΤΠ 1δ4δ Ίο ππανγῖοἆ αιιά {οοῖς ἴ]ιο 

Ἠοσίον»ΗΙρ οἱ ΡΗ{οῦ. ἵνα Παπά δ]ήγο, ΥΙΟΙ Ἴχο Ίχοιά 11] νο 

Ῥορϊπηῖης οἳ 1506: νἼοη, {0Υ 1ο βακο οἱ Ἱανίπσ αοοθςς {ο 

Ίαγσο ριύ]ο Πργαγ]ες, Ίο τορῖσιος 5 Πνίπο απά τοιγηθά {ο 

Οαμηυγ]άρο. 1π 1505 Ίο Ίνα αρροϊπίοᾶ οἱο 98 ιο εο]ασί 

ΡΥοασ]ου5 Ὀοίονο ἴ]ιο [ΓμΙνογεΙίγ, απά ρτορατοά απ ρι0]1ρ]ιος α 
νΟΙΙΠ1Ο ΟΠ ΒΟΓΠΙΟΙ5 οἩ. {μο ὅ Ώοξπγ ο ιο Ονοαίανο  (Ἄοπ. 

8:19 Π.). ο τοροῖνος ἴ]ιο 6απηο αρροϊπίπηπσπ6 ασαϊπ χο ποχί 
γοα, ας γ/α5 αἱδο Ἱπαςο Ηι]δοαν Παοίιτου. Τπ Οδ οαρασΙίγ 

Ίο ἀοαινογοά α΄ 011159 οἱ Ιοσοίαγο οἩ. {ο οοππθοίοη οΓ ἴ]ιο 

ογοηίς5 1 ἴλο {ο οἳ Οἰηςί, νΥΠίο αἲο ΠΟΥ ἵπ ρτοῬς, αιιά γη] 

50ο ϱο ρα]]δ]σᾶ. 1 1808. αἱξο, ιο Ίγας αρροϊπίας {ο ειοσθθᾷ 
Ῥνγοίοκκοῦ. Μαιγ]όο Ἱῃ. χο Ῥγο[οββογςΗΙρ οἱ Πϊνιπϊίγ αἲ ΙΚποῦς 

0σοἼ]ορο, Ποπάσπ, ΥΠ]. οὔ]σο Ίο ς{1] Ἰοἱάς. Οπ ιο 20{]ν οί 

Έοργάατγ, 1500, π]Ι]ο οἩ α 1011ΓΠ6Υ {γοπα Οαπηργίάσο {ο Ποπάσ, 

1 ΓαΠ]οπί οἳ ιο ἁπίίος οἱ 5 οῇῄἹσο, Ἡθ οαπιο ΥΟΥΥ ηοθαγ 

οί 15 Π{ο Ὦγ α βοσκίποσ αοοϊάοπύ οἩ {ο Παρίσι Οοαπίΐος 

Ἠα]ναγ. Ἴλμτου Ῥογ5ομς 1 ιο απο σοπαρανηο{ Υ Πἱπα 



1 ΙΝΤΠΟΡΙΟΟΤΟΙΝΥ ΝοτιΟΕ. 

Νογρο Πησίαπί]γ ΚΙ]οά, απ Ίο Ίναὰ. ο 1ος Ῥνοοι, απ 15 

ΑΤΙΑ απ λοσὰ Ὕνογο 5ονογο]γ εοπ]άσά, Ην Πίο να κανοά ὮΥ 

15 ον ης ΜΙΠΙΣΟΙΕΓ προ. νο Ῥοίίοπα οἱ ιο σα Ίασο αἱ ιο 
ΠΟΙΠΟΗ{ Νο. ο που να ρτοαίορί, Ἠο Ίνα ον γουον- 

ουσ {γομα λή5 Γη] γίος αιιά 19 ραδιο λή5 νγον]ς ντ πό ΙΙΤ- 
1ος Ζοα]. αμά 5σ0ο5». Πο ας αἰγοπάγ ρα0σ]λοῦ οἱ αἰ] (ἶιο 

ορίεί]ο5 οῇ Ραα1, οχεορί Οονπ(μία5 αλά ΠΟΠΙΑΗΣ, απλά {οσο ο 
Ἰχαδ ΠΟΥ 1 πα, αι νι] ἵπ ἆππο πιο οοπαρ]οίο, 

ιο Απιογίσαπ Ρράβ]1ε]ου ν]] ἵςδιο {ο εασσθβεῖνο νο] πΠΘ8, 

α5 ταρίά]γ αξ οἰτοιηξίαμσςς ν]] ρου {, 1 ἴ]λο 6απο ον ο νηί]ι 

Όλο Γη 11] (11ο ποχί Ῥοῖπσ νο ορἰδί]ο {ο χο Πρ]ιορία), 111 

ιο ν]λο]ο 5οτίος 15 η. πο λαιάς οἱ οι 6ομο]αῦςδ. 1 15 {ο ο 
Ἰοροά αἱκο (ναί νο Απιογίσαα ρ0]1δ]ους οὗ ΑΗονά”ς Ἰνον]ς ο 

Όιο (γοσὶς Ῥοδίαιποηί νν]. 5ροσά1]γ εοπαρ]οίο (ναί, α5 πο Ἰαδί 
νο]άπηο 15 ΠΟΥ 11 ργοςς ἵν Εησ]αά. 1 19 α απονομή Ἰῑπά οἱ 

οοπηπησηία.γ {γοπα Ε]1σοί{)5., (λοιισ] ο ια]1γ αδο[α]. πι 15 ΟΠ 

ναγ. Π Ἱποαάος ἴ]ιο νν]ο]ο οἱ Ἴνο Χαν Ῥορίαπιονί, απ Ίνας 

ΏΙΟΥΟ οἱ ναί ον]1σς σα]] ὑπίγοαισίοπ Ἱπ ἴο 5Παρο οἱ οχίοιάοᾷ 

απά οἸαβογαίο ῥγοΙε/όπιοπα {ο ἴ]χο 5ονονα] Ῥουκς, αι ἶ5 ἀοξίσῃ- 
οὐ]γ οἱ α5 Ῥορα]α α οαδύ αδ. Ποπ ο παίαγο οἱ ἴ]ιο σᾳδο, α 
ε]ο]ατ]ν σοιποΗ{αΥΥ ο α ἄτοσ]ς Ῥουίς 6 Ῥο.. Τ]ο (νγο γγου]κ5 
σαμποί αἱ αἲ] Ππίογίογο νη(]ι οσοι οίμον. Ῥοί] αἴο αἱ ΠΟΠΟΥ {ο 

Όλο Γπσ]Ις ἠπουιορίσα] Πογαίιτο οἱ ιο ργοξοπί σοµογα{ἶο; 

θα) ΤΠ Τέδ ο ρ]οτο βαρρ]ο5 αἲ τγσοί γναπίς απ {νογ Ὀοί]ι 

οασ]ί {ο Ὄο αοοοδεῖρ]ο {ο Απιοτίσα δὐιάομί5 αἱ α5 οἼιοαρ α ταίο 

ας ῥρορρίρ]ο. 
ο. Ε. ΡΤΟΥΝΕ. 

ΤΗΕΟΙ,. ΒΕΝΜ., ΑΝΡΟΝΕΗ, ΑΒ. 

Αιρ. 90, 1800, 



ΡβΕΕΔΟΕ ΤΟ ΤΗΕ ΕΙΠΡΤ ΕΡΙΤΙΟΝ. 

Ἐπε {ο]]ονῖης οοπππιοπίατγ 15 ἴ]ιο Ηγδί ρατί οἱ απ αἰίοππρί {ο εἰιοϊάαίο . 

Ῥαι]» Ερϊκί]α», Ὀν 5γεἰοπιαΙσα]]γ αΡρΙγΊπσ {ο νο Βαστοᾷ Τοχί ἴἶιο ρνοδοπίέ 

Ῥτϊπαρ]ο5 οῇ σγαπΙπιας απά ογΙ1ΟΊδίη. 

1: 15 ιο γοδι]έ οϐ 5ονογαἰ γοαν5 ἀονοβοπ {ο ἴμο εἰιᾶγ οἱ Ῥιρ]σα]. (ἄτοείς, 

απά ο1νος 15 οχϊδίοποο {ο ἴο οοπν]σοῃ ἐἶναί, ἵπ 5 οι (Υγ, ο Ργοβοπί ΥοΥΥ 

αἀναπσσὰ ρίαίο οῇ ρΙή]ο]οσυ Ίνας 5οαγος]γ Όθσῃ αρρ]ιοὰ σνί]ι δαβ]οῖοπί τῖσου {ο 

Όιο Ιπίογργοία!Ίοῦ οῇ ία Νονν Γορίαπποπ{. Όυν ρορα]ατ σοηπιοπίαγίο5 ἆγο {οο 

οχο]ινίνο]γ οχοσοιἶσα] απ Ῥτοδαρροδο, ἵπ {ο ογΙπανΥ εἰπάοπί, α σγοαίοτ 

Κπον]οάσο οῇ ο ροσιατῖ(ῖο5 οἱ ἴο Ιαπσαασο ο ο Χαν Γοείαπιοηί ἴἶναι 16 

19 αἲ α]] ργοβαβ]θ Ίιο Ῥοββ6-βο5. Ένεπ ἴ]ιο ππογθ Ργοηι!δῖησ ιά οπέ 15 5πγθ {ο 

πηθοί γη] {νο φααρΙπσ-Ρ]ου]κς Ἱπ 5 ραΐμ, νποή ο Εγδί ππαίαγα]γ οπ{ογβ 

προ (ο ειάγ οἱ ἴπο Ηοίγ Ῥοπρίατο. 

Τη ιο βγεί ρ]ασο, ο νοΥγ βγδίοπιαίο οχαοίαάο οί Πῖ5 {οτππογ ἀἰδαίρ]πο 1π 

ο]αςεῖσα]. «τοσὶς 15 σα]οπ]αίοά {ο πρ]σαᾷ Ἠίπα 1π. ο είαάγ οἱ νέους νο 

Ῥο]οπσαί {ο απ΄ ασο γ]οη «Παπσο Ἰιαά Ἱππραϊγος, απά οοπαποςί Ἰαὰ ἀοραξοά 

ο Ἱαπσπασο ΤΠ υ]Ιο ἴογ ανγοίος--- 5 οχο]ηδίνο αἰίοπίῖοη {ο α 5ἶπσ]ο 

ἀϊα]ουσί, Ιπ{ογαος, {ου χο πποδί ρατί, ὮΥ ἃ 5ἶπο]ο απᾶ ρτοναϊησ ρῖτέ, 11]. ργθ- 

ραγος Ἠϊπα {ου ἴπο οογγοσῦ αρργο]οηδίοπ οϐ Ὑπίπσς Ίη νμΙέ] ένο ἤπισο οἱ τιᾶ- 

Ώοπα]ίος, απά ο αἀπηχίαγο οΓ ποιον απά 4αθρογ πποςς5 οἱ ἠιοισ]ί αγο Ῥοί] 

ἀἰδήποί]γ τουοσπ]ζαβ]ο : --- 15 {απ Πατ] γη πποᾶο5 οἱ οχργοβδίοῃ, νο] Παά 

ΑΤΙ56Π ΓΟΠΑ ἴἶο Ην]πσ γγαπίς οἱ α Πνίησ Ἱαπσπασο, 1] Ρτοραγος ΠΙπὰ 6οΥγος]γ 

απᾶ οοπαρ]οίο]γ {ο απαογείαπά (ἰχοῖν {ογοο ΝΠΘΠ {11ογ αγο ταοργοιέοά Ὦγ αἰῖοπ5 

Ιπ ΚΙπάτος απά οπδίοΠ15, απά ΔίΓ4ΠσΟΥ5, απᾶά 6Υ6Π ΠΙΟΥΟ {Παπ ΒΙΤΑΠΟΟΙ5 1Π 

{οησιιο. ]μοί αἲ] ἴνοςο ἀῑνογειίϊος Όο {Ιτ]γ οοηβιἆσνος, απά οι, νν]λοιί οΠ{οΥ- 

Ίης ΙΠίΟ ΑΠΥ ΠΊογθ οχαοί οοπΙραί5οῦ5 Ῥοίνοσι Ρίρ]σα] απά εἰαρείοα]. (ἀτου]ς, 18 

νἩ] ο ἀισα]έ πο {ο αἁπιῖς ἐἶναί ο αἀναπεσά φαάσπί ἵπ Αίῑσο του] 15 

Παβ]ο {ο οα9τγ γην Ἠήπη Ῥγο]αάίσος, σνΠήσ]ι ππαγ, {οΥ α ἴππο αἲ Ἰοαδί, Ἱπίοτίεγο 

γη] 5 (111 αρργοσϊ]αῖοπ οΓ ἴἶνο οπίννατα {ουπα 1π σν]Ιο]ι ἐ]ιο θασγοὰ Ονασ]ος 

1 Σ πηιδς εκρ]αῖη {πο πιθαπῖηρ ἵπ γγλίσο]Ἡ, Τ 15ο Ε]λῖς πνονᾶ ποια ἵπ οοπ{γπαΙκΗποίίοη {ο 

{αγαπηπια σα]. Ῥγ α σγαπιηιαιίσα] ΟΟΠΙΠΙΘΠ{ΑΥΥ. Τ πιοαπ ο0Π6 ΤΠ ΠΙΟ] {ο ργϊ]πο]ρ]ος ος 

ΕΤΑΠΙΠΙ4Υ αγο εἴθ]χον οχο]αεϊνε]γ οἱ ργποῖρα]]γ τεοᾷ {ο ο]ιοϊάαίο {ο πιοππίησ: Ὦν απ επρσεί- 

σα]. οοπΙππθΠ{αΤΥ, οπ6 ἵπ νο οί]ιογ οοηκἰἀαγα{ἴοπβ, εππο] ας {]ιο οἴγοιπηξίαησος ος ΚΠΟΝΠ 

βαπ/{Ίπιοπ{5 ο8 ένο ν/γ]{αυ, οἱο., 419 Λ]ςο Γπκοη Ἱπίο αοοομΠ{Θ. Τ απ πο οαπ]{ο εαγό Ενας Τ ατα 

οογγοοί ἵπ ης Ηπηέΐης ’ εχορείῖσα!,) Όιας 1 ΚΠΟΝΥ πο οξ]ιεν ορίέ]οίς ἐἶναί νν]] βογνε {ο σοἱι- 
Υ6Υ ΤΙΥ πποαηΙηρ. 



ΥΙ ΡΗΕΓΛΟΣ Το τη ΕΠΙΣΤ ΕΡΙΤΙΟΝ. 

απο οηληπ]ησά, Νο Ὀοίίον οχαπηρ]ο ο ἴἶνο σοπογα] ἔγα οὗ νόσο οὔεογνα οι 

οοσ]ά Ὅο αάθασσς ναι Εἶναί ο) ἶνο Πλακίίους Ἠονηνανας λος η Ἠἱς οἰκφυλεῖ- 

Πο οἱ νο Επκί (νου οἰναρίους οῇ Ες νουγ ορί»ί]ο, Ίαν σον Πποϊησ]γ εἸνονν, 

Ἰνονν ονοη ρογοσρίίους αν αὐσαγαίο αν 45, απ ογαΚ 1ο 5 ργοίουπά, πναγ. ε] 

εἰσια]]ν ζα], κνλον αρρ]ίος, η ιους ργονίους οχογοῖ»ο, {ο ἴἶνο Ἱπίονρτείαίίοι οἱ 

Όνο Χονν Γοδίαπιοπ{, 

Α. βοσοπ] «πι ησ-Ῥ]ου]ς (ναί νο οἰαρεῖσαὶ είαάοπέ Ἱπνανίαθ]ν Επιάς πι Ἠή5 

είν ο) νο ον Τονίαιησηῖ, 15 ἴἶνο ἀορ]ογαβ]ο είαίο πι Ιον, 11 ννήπ. νο 

Ἰαδί {ον νοςῦν, 19 σγαπΙλαΥ Ίνα Όσοι ο. Τε 15 εοαγος]ν ροδδῖρ]ο {ον απγ οπθ 

απαση πασά. νι νο ἠκίονγ απ ἀσία]» ο νο σγανηπιας οἱ Όιο Ν. Έ, {ο 

{ονπα 4ΠΥ οοπθορίίοη οἱ {ο αὐογγαπί απά πππααγα) πισαπίησ» ναί Ίλανο Ώου 

Ἀκείσηος {ο ἴο ργοροδίΠονς απά νο ραγσ]ος: ππαην οἱ νο ο] {ο (χοπ 

ἵπ Ν. Τ, Ἰοχίσσης {ο ή5 νουν ἀαγ.ὶ Τίτουιπῖτος α [αηί]]αν αοπαἰπίαπ ος γη] 

Όνο τοσθῖνος σ]οθφθος οῇ εονογα] Ἱπρογίαπί ρᾶδδασος {ο οοποσῖνο ἴἶνο παίατο ΟΕ 

(ιο Ῥ σης Ἰναγὰ {ο Όο Ῥουπος νηΙοἩ Ίοσ-καονίπς Ποργαίῖκηι ----ἕ εμαί πάσι 

Ἱοίρου η αἲ] ποσο, 5 1, ἱς]κο 3 οα]]ς 1{ ---- Ίαν Ἰναὰ {ο εαρίαῖας απ Ἰιόνν σοπογᾶ- 

ἄσης οὗ οκοσ]]οπί βολο]αγ» Ἰανο ραβεοᾷ ανναγ γν]λοί ονον ονογοοπιῖης Ενοῖτ 

Ῥ]ναν]καϊσα] πο]αοίαπος {ο {οιο]ι οπιο Ο6 (Ίνοπα γν](]ι (ἶιο 6ρ οἱ νο πσεν. πε, 

Ἀσαϊη, σγαπηπιαἶσα]. βσαγος Ἰανο επ Τογοί ονογγ βΡρος1ο5 οϱ βίγαῖπ απά ἀῑδίου- 

Πονς οπα]]ασο, Ἰοπάγαγς, ΠΙΘΙΟΠΥΠΙΥ. Ίανο Ώου αγσος νι α Γοσοᾶοπα 1 πο 

Ν. Τ, νο ννου]ά πουον Ἠανο Ώου {ο]ογαίσος ἵπ αΠΥ ]αδεῖσα] απί]ου, ούγονον 

Ἰ]-σατος {ο., απ Ἰούγονογ οὔκοπνο.. Ἠοτο απ (λογο ἵπ Ῥαδί 425 ἃ {ον Ργο- 

(ορίπς νοῖσο» Ἰνογο γαϊκοὰ ασαϊηφί νο πποπ]ᾶσαὶ παίατο οἱ νο ουγτοπέ Ιπίθυ- 

Ῥτοία ίσης Ῥαῖ 1 1 ποῖς 1η. ογπιαΥ, 01 νημῖη ἃ- νετγ {ουν γθαγ», {111 ἴἶνα 

ἀαγ» οἱ Εγσλο]ιο απ που, ναί (που Ἠανα πηοί γη] ΔΠΥ ΤΟΡΡΟΗΦΟ οΥ γοςος- 

πίίοης ἀπ] ΠΟΠ ο1Υ86ἱνοβ, ονοἩ ΠΟΝΗ, 1ου Ίανο 5οσιτοά οπ]γ α Ἠπαίοά 

απά ον σα] απάϊσποο. 

Ττ ἴἶνας οπ]γ {οο οῇ ον Ἠαρροπς, (λαί, π]οη α Υοιπσ ΠΙᾶΠ ΘΠίΟΥΒ, {0Υ ἴ]νο βγεί 

ἄπιο, εογΊοΙΣ]γ προ ο εἰπάγ οὗ νο Ν. Ἐ., Πε 18 σι 5αο] απ Ιγτοργοδδίρ]ο 

{οσ]ῖπσ οἱ γορασπαποο {ο (ναί Ἰαχ]ίγ οὗ Ἰαησπασο, ανλίο]ι Ίο 15 Ἰοὰ (ο Ὀο]ίονο 15 

Ἱί9 ργονα τς οπαγασ(ογίςος ἴἶναί Ίιο οἶ(]χου Ίο565 {ον ἴἶνο Ἰαησιασο οἱ Ἱπβρίγα- 

Πο (ναί γονοτοπος ψ]]ο]ν 15 λογο Πίοτανν πιογῖί5 αἶοπο πιαγ ]πδί]γ οἸαΐπας ος 

οἶδο, απάος νο αοἶοπ οἳ α- Ὀοίίον Οιοιισ] πκίακοπ {οο]ίτς, Ίνο ε]ήπ]κ5 ἤοπι 

αρρ]γΊης {ο 1 ναι νοσ]]νν ογάσἵδπα {ο πο] αἲ] 5 Ῥγονίοις οὐποσίῖοι Ἰναά 

ἵπανος Ἰή8 παπά, Το ππογο ἀἰβιου]έ ἶνο ρογίον οἳ Ῥοπρίατο, ἴἶνο πιουα 86Η- 

ο υ]γ αγο {]χοςο ον]]5 {οί απά τουοσπ]ζοᾶ. 

Ίτ 1 παπά ον νοκο {οοπσς (ναι Τ Ἰανο ππάοτίακοπ α οοπιπποπίατν οἳ. ο. 

Ῥα). Πρίκί]ος, νήσο], ὃν σοπβηῖπς 18ο] Ε {ο ἴἶνο Ἰπιρ]ου αιιά 165 απηὈ]ῖοις 

1 Τηαέ ή Ἱππρπρρο Ἰς ἵπ πο ὙαΥ ονογα(γαϊποᾶ ππαγ Ὦο οα5]]ν 8οοπ Ὦγ {ο ποίῖοος ἴπ 

γ Ππογε (γα πήήΙατ, ΟΠ ΠΗΥ Ἰεπα ης ΡτεροξΙ Ίο ος ο πΠσοοῃ. Ἐν ἵδα ἀΠιοπ]ί ρτοροβ]Ιοη 

Ίππο Ν Τ., Ὀμή Τε ννοπ]ά του ῖτο α οοηκ]άογαῦ]ο αΠπΟΠΕ οὗ αγσππποη{ {ο πππκο τν Ἠο]1ονο Τε 

οομ]ά ονου, ονε ἵπ Ἠ οι, ΕΙ. Ό, Ώοαν ένο πποαπήηᾳ οΓ εκ) 8ου που, σγ. 6 02, αν Ρ. 406 (Ε4. 6). 
2 11σκε, ο οι 1. 20, ν οἱ. 1. ρ. 241. 

. 



ΡΕΕΡΑΟΕΣ το ΤΗΣ ΕΠΙΣΤ ΕΡΙΤΙΟΝ. γα 

εμ]ογο οἳ αναπιπιαἶσα]. ἀθίαί]5, ππαγ σίνο ἴἶνο ει οπέ 8οπιο Ιηδίσ]ί Ιπίο νο 

Ίαησιασο οῇ (ο Χονν Τορίαπιοπί, απά οπαδ]ο Ἠῖπα γνλὰ ππογο αβδαγο 5ίορς, {ο 

αποσπά ἴἶνο ἀἰβίοι]έ Ἰιοϊσ]ί5 οἱ οκοσο(ἶσα] αιιά ἀοσπιαἰσα] Ποοίοαγ. ΜΥ ΟΝΗ 

«ἰιιάϊος Ίχανο ἰγοκϊςα]γ Πππρο]]ος, πηο {ο ίνα οοπνΙσίοι, ἐ]λαί, γλοιι πιακΊησ 

ΔΏΥ ΠΠΠΟςΦΡΡΑΥΥ ἀἰκποίίοις Ῥοννοσι. σγαπΙπια.. απ οχοσοαῖ5, Νο απο 5811 

(ο τοζοσπίζο εἶο ποσοδε!(γ, --- οἱ Ην» οπάοανονίης {ο Ππά οί ναί ο γνογᾶς 

αοίπα])γ 6ΟΠΝΟΥ, αοθογαἶπς {ο ἴἶο ογ(ΙΠΑΡΥ γα]ον οῇ Ιαπσιασος {λοπ, ούοΠά1γ, 

οἳ οὐκοννίησ νο ροοι]ίαν 9Ἰαᾶο οῇ πιοαπίης (αί ιο οοπίοχί αΡΡΟΑΥΣ Το 1πῃ- 

Ρανί. Του οἱἵοι Ες Ῥτουσςς Ίας Ώουῃ γονογκοᾷς νο οοπιπιοπίαίου, οπ. πα 

αἰγοησί]ι οἱ εομιο «τοσσίνος πουργοία(1ομ” οἨ 80Π16 4οσπιαίἶσα] Ρία5, Ίνα». είαίοά 

πν]λαξ ο Ῥαδδασο οιισ]ί {ο ΠΙΟΣΗ, απά ον πας Όσον {οπηρίος, ὮΥ ἴἶιο {ονέο ος 

Ῥαὰ. οχαπηρ]ο, {ο 6ο6γ0ο {νο Μονά ρου Πουνγαϊκπιαπι, ος «ρου επαἱασοῃ; {ο 

γιο]ά νο γομιΙγος 8οη5ο. Τϊς, ἵῃ ΠΙΔΗΥ, ΠαΥ, πιοδῦ σᾳ5ο5, Τ {οο] «οΓ{ΔΊΠ, μας 

Όσοι ἆοπο {ο ἃ σγοαξ ἆοσγοο πποοπδοἰοικἰή, γοῦ 5011. ἴπα ονΙ] ο[[ουί5 τοπιαΙἩ. 

ος”ς πνονᾶ, Ελοασ] Ιπποσθηί]γ, Ίας Όσοι ἀσα]ε ἀοσσιβα]γ ης απά ος Ἐ 

πγονᾶ, Ίκο Πῖς Ατίς οϐ ἴἶο Οονοπαπί, ππαγ ποῖ, ν(Ἡ Ἱππραπίθγ, Ῥο βίαγεά αρ 

Ὦγ ἴἶνο ο(Πσϊοιδηος» οἱ πιογία] αἰά. 

1 Ἰανο, ἔἶον, ἵπ αἲ] 6.565, 5 Ἴνοπ, ΠαπαΡ]γ απά τονογοπ/1γ, ἴο οἰιοιί {νοπη {πο 

πγονά ἐνοῖν «πρ]ο απ ῬεππαΥΥ πιδαπίπσ. ΊΥηογο (μαί Ίαν δεοπει αἲ ναπαηςθ 

πνῖθι Ἰήκίονίσα] οἳ. ἀοσπιαβσαὶ ἀοδασίίοις, --- πνλογο, ΙΠ. {αος, οκοσορδῖ5 Ίας 

κοσμιοί {ο γάπσο 15ο]ῇ οἩ οπο 5ἶθ, σγαπαηιατ ΟΠ {ο ολοι, ---{ λανο πόνου 

{αἶ]οὰ σαμά1ᾶ]γ {ο κίαίο ές λογο 16 Ίας οοπβγπιος 5οπιό {ἴπιο-μοπογος ΙΠίΘΥ- 

Ρνοίαίίοη, Τ ανα ]ογ(α1]γ απά οπηρ]αίσα]γ σαδΕ Τὰ πια] πη]ίο ΙΠίο {ο σγοαί 

αοαδΥ οῇ εασγεά οχοσο»ῖ», απά Ἠανο {ο σἰαάάσπεά αἱ Ὀοϊπς αὐ]ο {ο γ]ο]ά 

βΟΠ1Ο Ραδείπσ βαρροσῦ {ο πδου απά Ῥοίίεν ΠΊΘΗ Όναν. πΙγδο. ΤΗ, Ποπονου, 

Τ ποι]ά Επῑπ. κἰήνο {ο Ίπργοςν προη ΠΙΥ τοαθχ, {ο λαίονου ρατίγ οἳ (πα 

Οµαγοῖι (αἷας 1 ναί ἔἴνογο λου]ά Ῥο ρανῖο») Ίνο πιαγ «μαπος {ο Ῥο]οπις, ναί, ἂ5 

ο ἵ5 παγ ιο», 1 πανο κἰτίνοπ {ο είαΐο, ἵπ Ῥογ[εοῦ ἑαπάοΥ απ βΙπσ]οπος» ος 

δαν, αἰ]. ἴἶιο ἀοίαῖ]ς οἱ Ἱπίοτρτοίαίίοη νι γνήσ]ι 1 Άανα ὁομια η οοπίασί. 1 

ανα εοπσΏέ {ο 5δαρρογί πο Ῥαγίσσίας Ῥαγίγ, 1 ανα ἀοδίγοά {ο γιο]ᾷ οοιπ{θ- 

παησς {ο πο ρθέπ]αν νουν. 1 γη] σαπάΊᾶ]γ ανονν Ενας οἩ αἲἲ ἴἶιο {αππάσπιδη- 

τα] ροῖπί5 οἳ Οία {α1(]ν απ «οοίτίπο Ἡὰγ πλ]πά 15 {α]]γ πιαᾶο πρ. 19 15 ποῦ 

{ον πιο {ο εἲξ 1η Ἰαάσπποπέ προπ π]ιαῦ 15 σα]]οά ἴἶνο Ιρογα] ρίηϊς ο ἴπο ασε, Ὀιΐ, 

π]ιοιί ονο]Ίης οοπέγονθγείθς Ιπίο νηήςἩ Τ μάγο παίί]ογ ιο ]] που ἴπο αὈ]]- 

1 Απιᾶςέ α1] έΊιοςο ἀθία]]ς, Ι ανα, Τ {γαδέ, ηουοχ {ογσοίίοπ {]αί {γα 15 οπιοίμίπς ΠήσΠογ 

Έα πιαγο ογ]εἶοι] «οΙΤΠΟΠ, κοπιοίμίησ ποτό 5ατο ἔμαπ σγαπιππα(ἶσα] εχασΒέμάς; 5οπιοίμίης 

πγ]μίσ]ι ἔἶνο νγοσ]ᾶ οα]]5 {1ια "' ἐιοο]οσίσα] εοπβο,’) Ῥιέ π]ο] πποτε 4ανοιιί {Ἠήμκογς γουορη17ε 

5 {]χο ακεϊςίῖπσ στασς οἱ 6ο Ἐίογπα! Βρὶγϊ οἳ οσα. Νοέ ΤΠ15, να λοπί α]εο α 4εεμεγ 

απά ΠποΤο πιγςίογῖοιι ϱγτηρα{Ἡγ ννἩ ιο τη]ιᾶ οἱ {πα 6ασγθᾷ πΥτ]ίαυ οσα Ὕνα αγ ργοξιπηῖησ 

{ο πίογργοί, πο πἹογθ γαγρα] ἀἰδοιδείοηβ 68Ἡ 6Υογ {επᾶ ἐγπ]γ {ο ε]οϊάαί6, πο Ἰπνοξίϊσα{ἶοτι 

(ποτοισ]]ν {ο εατ]ςέν. 1 (ταδε, Ιπάσοᾶ, (Ἠαέ Τ Ἰανα ηενεν Ῥ6εη Ῥογπη {ο {ο Γογσεί {]ιεδα 

ᾳο]άεπ νονᾷς οἳ Ἰήπι ννοπα οῦ αἲ] οοπητηΠ{Δ{ΟΓ5 Τ πιοδί οπου απᾶ Τονογα:--- οὐδὲ γὰρ δεῖ 

τὰ ῥήματα γυμνὰ ἐξετάζειν, ἐπεὶ πολλὰ ἕψεται τὰ ἄτοπήματα’ οὐδὲ τὴν λέξιν καν’ ἑαυτὴν 

βασανίζει, ἀλλὰ τῇ διανοίᾳ προσέχειν τοῦ γράφοντος. Ο11γβοβί. 

{οπα. κ. Ῥ. 674 Ε (εἆ. Ῥεπες.) 



ΥΠ ΡΙΓΕΛΟΣ το ΤΗΣ ΕΠΙΣΤ ΕΡΙΤΟΝ. 

Ἱ0ν {ο οπίου, 1 παν Ὦο Ῥογπη]εοῦ (ο βαγ, Ενας προ ἐἶνο πποπιοπίους εα0]οσί ος 

νο Ππβρίγαίοι οἱ Βοπίρίανο, Τ σαηποί Ῥο 5ο ἨΠΙΓΙΟ {ο ΠΗΥ ΟΠ ἀεορθξί «οἩ- 

νἰοήοης, ος 5ο {ογσο(βα] οΓ πι απχίοις Οιοισ]ίς απά Ππνορήσαίἴοης, ἃ» {ο αΠεοί 

ἃ Γγοσύοπι ο ορίπίον νίο]ν Τ απα νουγ {85 οσα οπίοτίιαϊπίηρ. 1 ἀοερ]γ {6εί 

{ου νοδο ποια οαγ{]-ρογη παῖκί απά ναρογ εὔ]] Ἰήπάσν {γοιι Ῥομο]ά της ἴἶνο {α1] 

Ἰηϊσ]ίποςς απά οΠα]σοπος οἱ ἀῑνίπο ἐπα]νς 1 οπίογίαἶη νο πποδί Πνο]γ ΡΙΨ {ου 

νοδο Ὕν]νο ϱ1] {οοἱ εἶναί ἴἶνο (ος {ουπίαϊης οῇ Βοπρίατο αγο, 1 αἲἲ ἴἶνο Ῥ(έου- 

πο5ς ο νο ργορ]ιοί» Ἰαπποπίαίίοῦ, ο] γ ὁγγαίου» εἶναι {1 Ἱ---- 1 (:οἳ Τί απᾶ οη- 

(ογίαία ες, απά ἵ αδε ναί πο ππσοπί]ο ννονά οἱ πῖπο ππαν Ἱπάπος (ἶνοπι {ο 

οἶῖπς πιογο (οπασἸοιδ]γ {ο (ἰνοῖν πιοαγηβα] οοπν]σοίοη», οί »]] Τ απ Ῥουπά {ο 

αγ, ἴο Ῥγονοπί {πο παίτο οἳ παν οαπᾶογ Ῥοϊης πήδαπάσγείοσᾶ, Ολα! (πγοισ]- 

ου (ή οοπηπποπίατγ ἴἶνο 111 1 Πηκρ]ταῖοπ. οἱ Βοπρίατο Ἰας Όουῃ {0]ί α5 οπο οί 

Όιοδο είτοης φαΏ]οσίῖνο οοπνΙοῖοις {ο γν]]ο] ονονγ ος οῇ πιοδια ον αὖάς 

{γον]ν εἰγουσί]ι απ αλεήταποο.. Ὑοί Τ Ἴνανο πουοτ εοασ]ί {ο πιαδκ ου ἀἱρσιῖκο ἃ 

ἀῑβιου]γ: 1 Ἰανο πονον αναποσὰ απ οχρ]απα(ῖοη οἱ (ἶνο (γαι οἱ νο 1 4ο 

ποῖ, ΠΙΥΞΟΙΓ αἱ Ἰοαφί, {ου οοπνῖησσᾶ, 1 1λου]ά επ] (οπι Ῥοῖησ 5ο ππίγαθ {ο 

πηγκο]έ, Τ εἰου]ά (ποπιρ]ο αἲ Ὀοῖης 5ο Ῥγορυπηρίποιις (ονατά» αοἆς αν 1 Πε 

Ἠν]λο 5οπί τἶο ἆγοσπι πιαΥ πο Ἱη 15 ονη σοοᾷ ὤπιο 5οπᾶ "νο Ππιοτργοίαίοη 

Ώνογοοί.  Τ]αϊς ἴἶνοτο ἆγο ἀἰ[ιοπ]άος Ἰπ Βοπρίατο, ---- ελαί στο αγο ἀ1ΠΙσι]- 

ος Ἱπ ἐς ἆοορ Ερίρί]ο, Τ Ὀοι]ν Ἰκπονν απᾶ {οο], απᾶ 1 Ἰανα, 1π πο 6356, Σαγαπ]κ 

{ποια Ροϊηίπσ ἴἶχοπι οί: Ῥαέ Τ αἶκο πουν εμας 1ποτο 15 α πιο, ---- ὙνοίλοΥ π 

Οής γγοτ]ὰ οὗ ππγοξί, οὗ 1π ναί το σνΙο] τοπιαϊποί] {ο (ο Ῥοορ]ο, 1 πουν 

πο, ---- Νο. ονοτγ [ιο] ννη] Ὦοα ε]οαγοά αρ, ονοτγ ἀοιδί ἀἱδρογ»οᾶ: απά 

Ἱς 1 ες εοπνΊοΠοη (λαί Ίνας εαρροτίοά πο, ποπ 1 ηανο {ο]ί απά Ἰανο Ώοοθῃ 

{ονοσὰ {ο γουογὰ πιγ οοπνΙοΙοΠ, ναί (Ἀογο αγο ρᾶξδασος πνηογο {ο ννου].”5 νη]δ- 

ἆοπι Ίνα ποῖ γοῖ ἰοατ]γ «οσο Ιπίο {ο ἀορί]ι οἳ ἴἶιο ἆοερ Οήπσ» οἱ (οα. 

Ῥοίογο Τ νν]ο]γ Ίοανο (ή πιοπιοπίοις εαὐ]οοί, ΙΤ πνοι]ά {απ ρ]οαά 15 

Ἱππρογίαποο Ἰπ τοσατὰ {ο ἴἶνο πποί]οὰ οἱ Ιπίοτρτοίαίῖοη νο Τ Ἰανο οπάσαν- 

οτος το {ο]ουν. 1 ατα νο] ανναγο ναί ἴπο οπγτοπί οἱ Ῥορα]αγ ορ]πΊο 15 πο 

είσας]γ εείήπσ ασα]ηςί σταπηπιαἶσα] ἀθία]]ς απά Ἱπνορσαίονς. Τί 15 οισ]ιε, 

1 Ῥε]σνε, ναί α- {πουν αἀμη]χίατο οἱ ΗΙΦίΟΥΥ, Ἐτοαᾶςον σεποταΠΙχα(ἴομ5, απά 

ΠΟΡΟ βαπσορίῖνο τοβοσοη», ππαγ οπαβ]ο ἴ]ιο εἰαάσηί {ο σαΐοἩ πο ερῖτ]ί οἱ Πή5 

Ἀπίλου, απά Ὃο Ῥοτπο αοτοπο]ν αἶοησ ννλοιέ {ιο γνοσὰ απά {οἱ οἱ οτάἵπατγ 

(τανε].. Όροι ἴἶνο εοππάποςς οῇ εποἩ {λοογίο, π α σοπογαὶ Ῥοῖηε ος νίεχν, 1 

αν] πο νοπίατο {ο Ρτοποησθ απ ορ]πΊοι: 1 απι ποί απ Αίμαπαδθ, απά οπη- 

ποῖ οοπ/{τοπί α πνον]άς Ὀαῖς Ἰπ νο ραγσι]ατ «ρ]οτο ο{ Ποὶγ Βοπρίατο, Τ πιαγ, 

Ῥοτμαρ», Ὁο ρογπηίοᾷ {ο βαγ, (ἶναί 1 νο ννοι]ά (παῖι οας γοπησοτ βἰπάθηίς {ο 

Ὦο τονογοπα] Οήπ]κογς, οαγηοςί ΟἨγΙδίαης, απᾶ εοαπά ἀῑνίπος, νο πηιδί Ἱαλτί- 

παίο (ποια {ο ἃ ραοπί απά οισ]ίβα] είιάγ οἱ ἴἶνο νγονάς απά Ἰαησπασο οἱ 

1 1 ανοἰᾶ πεῖης αΠΥ ΡαΓίγ οχρτοξεῖοης. Ι υγοι]ά πο γης], οἨ {ο οπο Ἠαπᾶ, {ο οΊαες τηΥ κε] Γ 

η επσ] Εκοτε πε (α]ονίας, πογ οσο] 1 εαΏεστίρο {ο ιο Εογηιιία (Ὀπσεησις Ηενειίοί ς 

Ῥς 1 απα {πγ Πιάσσα {τοπ τουυρπϊ2ῖπρ Οιαί αἀπαπ]κίατο οὗ Ἠπππαῃ Ἱπαρογ{εοίίοι απά ΕΥε 

εττογ. ΝΗΙο] λε ρορα]ατ Ο1ΕΟΡΟΡΙΗΥ οἱ νε αγ πονν βπάς 1π {ο Ηο]γ Βοπρίατε, 



ΡΕΕΕΔΟΡ το ΤΗΣ ΤΠΙΡΤ ΤΡΙΤΙΟΝ. ΙΧ 

Βοπϊρίαγο, Ῥοίογο Ίο α]]ουν ἴἶνοπα {ο Ιπάπ]σο ἵπ απ οχοσοὶ5 {ου π]Ιο] (Που αγο 

Ἰηπιαίατο απά Ἱποοπιροίοηί. 1) Όιο Αοτρίατος απο ἀἰνΙπο]γ Ππδρίγος, (ἶχοτ 

βιιγο]γ 1{ 15 α γουπσ πιαμ”5 ποβ]οσί ουσπραοη, ΡαΙεπΙΙΥ απά Ἰου1πσ]γ {ο ποίο 

ανογγ «ιαησο ΟΓ ΘΧΡΤΟΡΡΙΟΠ, ΘΥΟΥΥ {γη ο/ Ἰάησιασο, ονογγ ναπ]οίγ ο 1πῇος- 

ἄοη, {ο απαἱγζο απά {ο Ιηνοβίϊσαία, {ο οοπίγαςε απ {ο 6οΙπραγΟ, ΠΕΠ] Ίο Ίαν 

οὐίαίποι 6οπιο αὐοαγαίο Κπον]οᾶσο οἱ ἔΊλοσο οπίνγαγά οἰοιηθηί5 ΥΙΟ] αγο Ῥου- 

πηηθαίοά Ὦγ (ιο Ἱπνναντά Ἱπβασπσο απά Ῥοψοτ5 οῇ ἴἶνο Ἠο]γ ΒριΠί οἱ ἀοά. 

Α5 Ίο γΥδατίδοπιθ]γ ἴνασσς οαξ ἴἶο εαυί]ο ἀῑδάποίοις ας απάστ]ο 5οπιο 

Ἠ]αίινο ρατβσ]ο, ος ομαγασίοτίζο 5οπ1ο ἀοιίβα]. Ῥγοροβίίοη, Ἰοῦ Ἠήά «σον 

ἨΙΠηδ6]{ νν](]ι ἴ]ιο τοβοσίίοη (ναί ονοτγ ο[ονί οἱ ἐποισ]Ώέ Ίο 15 να οπαβ]οᾷ {ο 

πιακο, ἵς (νι οὐ” Ὀ]οβείπα) α 5ίορ (ονανᾶς ἴνο Ίππον οἨπίμο,  ποαγου 

αΡρτοδ6Ἡ {ο ἃ τουοσπ]οη οϐ ιο (λοισ]μίς οἱ απ΄ Αροςί]ο, Υοα, α 1955 ἀῑπι 

Ρετοορίίοπ οϐ νο πηϊπὰ οἱ Ομεῖςέ, 

Νο οπο νο {ο6]5 ἀαορ]γ προη ία 5αΏ]οοί ο{ Ἱπερ]γαίῖοη. ση] αἰ]ονν Πήπιςο]/’ 

{ο Ῥο Ῥεσιϊ]οά Ιπίο απ ΙΠάΙΠογοπος {ο ἴο πιγδίθτίοις Ιπίογοςί ἐἶναί αἰίασ]ιος 

Π{5ο]/ {ο (ιο ναογγ σγαΙΠΊαΥ οἳ ἔἶλο Χου Τοδίαπιοηέ. 

1 νι] εἶνεπ ρ]οαᾶά πο οχοι5ο ναί Τ πανο ππαο ΠΙΥ ποίος 5ο οχο]αςινο]γ οτ]ί- 

Ίσα] απά σγαπιπα(ἶσα]. 1 το]οῖοο ταίμετ ἰαί πο αινακοπῖπσ απ ανγακοπο 

Ἰπ{θγοςί {ου {Πθο]οσγ 1π 5 οοπΏίῦΥ 15 Π]κο]ν {ο αβοτά πιο α ρ]οα απά α ]η5ῇ- 

οαίοἩ. {ος «ΟΠΗΠΙΠσ ΠΙΥΣΟΙΕ {ο α 5ἰπσίο Ῥτονίπορ ος 5αογοᾷ Πίογαίαταο. Α]- 

τοαϐγ, 1 Ῥε]ονο, {οο]οσίαηπ5 αγαο οοπιπσ {ο (ο ορίπίοπ {λμαί ἴἶο πιο {ου 

οοπαρ]]οᾷ. οοπηµιοπίαπ]ο5 15 Ῥαδρῖησ αναγ. Ότι τοβοιγόθ .γο ΠΟΝΥ ἴοο αθι- 

ἀαπέ {ον νο νατῖοις ἀοίαι]ς οἳ ετίΠςδια, ΙοχιοοσγαρΏγ, σΥαΠΊΠαΥ, οχοσθῖ5, Πἱ5- 

ουΥ, αγομαοἱοσγ, απᾶά ἀοοίτῖπο, ο Ῥο Παρρίγ οἳ ΠαγπιοπΙοιιδΙγ Ῥ]οπάσά ἵπ 

οπο6 Ἰα».  Όπο πῖπά 15 56αγεσ]γ εαΠοϊοπί]γ οοπηργο]θηκίνο {ο σγα5Ρ ΡΥΟΡ- 

ε]γ ἔνεδα ναπίοις5 5αρ]οοίδ; οπο Ππάσιποπί 15 56αγοσ]γ ςα(ΠοΙοπ{ίἰγ ἀἰδογίπι- 

Ἱπαίπς {ο αγγινο αἲ ]δί οπο]ΗδΙοη5 ΟΠ 80 ΙΠΑΠΥ ἱορίος. ΈΤ]ο βασασΊοιις οτῖᾶς, 

ἴπα Ιαῦογίοις Ἰαχ]έοσγαρ]ον, πο ραϊοπέ σγαπηηανίαΠ, ἴπο ρτοίοιπᾶ οκοσείο, 

Όιο εασσοςνο Πήρίοίαη, απά νο Ππρατία] ἰοο]οσίαη, αγα, ἵΠ ο ργοςοπέ 

είαΐο ο Ριρ]ίσαἰ 5οἶεπος, πθνοΥ [κο] {ο Ῥο τππ]ίοᾷ Ιπ Ο0Π6 Ῥοθύβοῦ. Ἐκχος]- 

Ίεποο ἵπ αΠΥ οπο ἀορατίπιεηί ἶ5 πουν ἀβΙου]ές 1η αἩ], Ἱπιροκεῖρ]ο.. 1 ἐαδέ, ίοπ, 

Όναί νο πιο 15 εοπηῖησ Νο (ἰοο]οσῖαπς υη]] οΤΥΥ οαί, οβροοία]]γ ΙΠ ένο 

Ἀαιν Τοίαπιθηέ, ιο Ῥηποῖρ]ο οἱ ἴἶνο ἀῑνίίοι οἳ Ίαρου, απά Με]οείπσ (ας 

5Ῥ]ιογο οἳ πο Πδίηγ {ου σ]]ο ἴἶνον αὖα πιογο ραγοπ]ατ]ν απα[βοᾶ, ση], ἴπ 

οί]ιοῦ», Ώο οοπίοπέ {ο αεθερί ιο τοδα]ί5 αγγῖνοά αἲ ὮΥ πα ΊἸαρους οἱ (ναί 

οοπίθπηρογατ]θςα 

1 Τη {ιο Ργαροπ{ Ἱρῖςέ]6, {ατα αγο ἀῑξίϊποί απᾶ Ιπβέγποίίνο Ἱηδίαποςς οῇ {]ιο αρρ]ῃσπίίοη οἳ 

Ώς ρτ]ησἰρ]ε. ΗΙ  ποπ{ε]ά Ίας ραρ] κο α τοσσπέ οἀπῖοι οἱ {λε Ερϊεί]ο {ο έ]ιο (οα]α Ισ ιικ, 

π Ὕν ο] ἀἰσαποί ΡΓοπΙΙπαπος 16 σ]νοη {ο Πϊκίοτῖσα] απά ογοπο]οσίσα] Ἱπνονσαους. Ὀς. 

Ῥτονῃ ας Ἰαΐε]ν ἀθνοίοᾶ εοπιο εχροξΙίουν ἀἴκεοσπγεος πθατ]γ οχο]ηςῖνοιγ {ο {ῑια ἀοσίγῖπα 

παπά ρτασ(σα] (οσελίης οῇ έο Ἐρίείῆο: ν]ή]ο Μη. Υοἴξο]ι Ίχας επρρ]ῖοά Πῖπα ννι σγαπηππα(ἶσα] 

ΠΠΟΙΦΙΙΟΙΣ.. Ρο] οἳ ἔπθςα ννογκε ανα (οί ἀσππογῖΐς ας Ἱνο]] ας (ιαῖν ππογ{ς. Ῥηί, αἲ ΑΠΥ 

ταῖς, ἔπου «πουν (ας Οιοῖν α{]ους Ἠπά {ο σουᾷ 5οηξθ {ο 6οπΒΠΘ ἴΠεπηδα]νες {ο ίΠποςο ἀορατί- 

ΠΙΘΗ{ς οΓ Πθογρτεία{ἴοι {ος πΥἩΙσμ {πογ {οί {ο σιοπίοςί αρ έᾶς. 

-» 



Ρε Ῥι λος Το ΤΗ ΕΠΙΡΤ ΕΡΙΤΙΟΝ. 

Τ]νο πποδί ποσ]οσίοῦ Ρογίοη οϐ ἴἶνο Νονν Ῥορίαπιοπί Πογαίαγο 15 15 Ἰοχίοος- 

γαρ] απ Ον ἵν νο ππονο Πποχουραβ]ο, ἃ5 (νο οχοσ]]οπί «ΟΠΟΥ ήπησο οἱ 

Ώνιδον Ἰα5 Ὀσυῦ. ΠΟΝΝ ννοῖνο γοςνς Ὀοίογο [νο ννογ]ά. 1 ]ανο Ίνονο εαῇοτοά 

σνοαιῖν ἔροα ναί οἱ κο ορ: απ ἵπ αὐθΠίον {ο Ἰανίης ΓΓοιομ!]γ {ο 

ἀγανν κοἰοῖν ο ΠΥ ΟΥ ΟΠΙΥ γοκογόςς 1 Μή5 ἀορατιπιοπί, απ. {ο Ίοανο 

ΠΗΥ ΟΝΕ ΠΟΤΟ Πηπιοθ]αίο 5αΏ]ουί {ο ἀδοιδ» ροϊπίς νν]ήο]ι { εἰνου]ά Ίνανο ρ]αβ]γ 

{ου ἆοπο {ο ΠΗΥ αμα, 1 Ἠανο αἱκο Ἰνας. ἴἶνο Οναπίκ]οςς {αείς οὗ ρονρο(μα!]γ 

Ρας ΠΑΥ γοπουν οἳ. ος σπα ασαϊηδε ἴἶνο ονον]αδίγ απ Ππασσαγαία 

οαδκΙβσα ος ο Ὡνοκομποίάον απ οἴμους. 1 Ἰανο σοποτα]]γ {ουπά Ενοι- 

«οποιον 1οχίνοη πο Ὀορίς Ὀας νο ρασος οἱ πιγ οομιπποπίατγ. νν] αὔιή- 

ζσπί]γ. κονν Ἰουν Πο το]απσου 1 Ἰανο Ώσουι αὐίο ἰίο ρίασο προς. Πάπα. 1 

γο]οῖσο {ο 5αγ ναι ν. Βόοιί, ππαδίον οῇ Ρα11ο] Οο]]οσο, 15 επσασεὰ οἩ α 1 οκ- 

σον. {ο νο Ν. Έες απά ἴἶνοςο νο πονν Ἰ5 οπή ποπί απαΠβοαίίοις {ος ιο 

ἑαλίς πιαςε [ου], αν Τ ο, ἴο πιοςί Ρονίοοί οοπβάσπος 1 ο νναγ ἵπ ν]ήσ]ν 1έ 

γη] Ἐο οχοσπίσᾶ. 1 τοσγοί Ενας 1 ννας ἴοο Πί]ο αάναποσς {ο νο οἱ απγ πο 

(ο Ππο 1Π. 5 ΟΟΗΠΙΟΠΙΑΥΥ. Τ]ο σοπογα] Ἰοχίοσπ (οδίάο ναί οἱ ΘΙοΡΠΟΠΒ) 

ο Τ Ἰανο οπίοῇγ κος, 19 πο οὐνίοι οἱ ῬαβκονἩ Ποχίσον ΡΥ Τα]πι απά 

Τκοδί, νο] Τ οαηποί Ἰοιρ (π]κίπς 15 Ὦγ νουγ {αγ ένο οί Ἰοχίσσ, ΤΠ ἃ Πλοςθ- 

γαῖο οοιπραςς, 'Ίνας ννο αἱ Ργοδοηί Ῥορκο»ς. Το Ῥγοροβίους, η ραγήσυ]ας, απο 

(τοπίο τοπιαγκαΘΙγ. νγο]], απά νονγ οοπαρτο]ιοη»!νο]γ. 

Τ]ιο ΑΥΠΟΠΥΠΗΦ ος νο (γοσι Τοίαπιονί, α- πποδί Ἱπιρογίαπί εαρ]οοί, Ἰανο 

θσστ. σγοαί]ν ποσ]οοίθᾶ. ΊΝο ανο πον ἃ σοπ]α] Μο νοαπια, {ΟΠ ος γγ]λο 

αἰπναγς ννπίος [ο οιΙς]γ απ. αἰίγασπνο]γ προή δα εαρ]οσίδς Ρ{ ιο ασγος- 

αλ]ο απίλου ον] πο, Τ απ 81γο ο ο οπάσὰ νου 1 ρα (ναί 1ὲ απ 56αγςς]γ 

Ῥο ἆσσπιοά οἴλλογννῖκο ἔἶναη, ἃ5 Ίνο Ἠήπιςο]{ πιοοςί]γ ἔονπις 1, α ΣΗσλί σου ή Ῥιι- 

ποπ. {ο πο καὐ]οοί. Ίο πιαγ {αγγ ἐπαδέ λαί απ απο νο ας Ὀοσιπ 5ο 

ννο]] νν] οοπ πιο μή Ἰαῦους Ιπ α Ίπογς οχίοπᾶσᾷ απά οοπαρτομοηρῖνο {ΟΡΗ, 

Ας λ1ν. Τγοπο])ς πνον]ς 6.116 ἴοο Ἰαΐο Ιπίο πΙΥ Ἰαπά», 1 Ἠανο ρήπΟραΙ1γ τιδοὰ 

νο Ἱπρογίοσς ννοτ]ς οἱ Τπανς Όαί 1 ρονίοςγ ασγοο οι Μτ. Έγοπο] ἵη 

9 οδμαίο οῇ 15 ππογ]ίς. 

Ίπ ιο (παπάς οἱ νο Ν. Τ. πο απο που ἵῃπ α {αγγ Ῥγοηιδίης είαΐθ. 

Τ]ιο νοιγ απήγαῦ]ο ννον]ς οἱ Ἰππου Ίνα οοπαρ]οίο]γ γο]αυίμίαιος ἴἶνο εαρ]οςί. 

Τε Ἱκ α νοϊαπιο ναί Τ ανο βιαάτοά νι] ἶνο οἸοδοδί αἰίοπίίοη, απά {ο νο] 

απ πΠάος ργοίοπά οὐ]σαίοηυς. ΒΗ11, 1 πγου]ά πο Ὃο οαπαιὰ 1) 1 ἀῑά που 

πα Ε Εναί Τε Ίναρ 15 νιοα]ς Ροϊπί. 1 4ο πο οοπηδιάσν ἴἶνο (γοαίπιοηί οῇ νο 

Ῥαγσ]ος (α πιοςί Ἱππρογίαηί κα]οοί η δι, Ῥαμ]” ορῖςί]ο5) αἱ αἲὶ οη ια] {ο ἶναί 

οὗ ἴἶνο ργοροξ!ἶοης, ΟΥ Ὦ}γ ΑΠΥ ΠΊθαΠς σοπιηθηβγαίο γη] ος γγαπί5 οἩ. Εή5 

Ρογήοι. οἱ σΡαΠΙιανς {1ο 6ᾳ965 αἱδο πηϊσλί, Ῥογ]αρ», Ὦς ΠΠΟΥΟ 5Ο ΟΟΒΕΠΙΙΙΥ 

Ἰαπο]ος. Το ρτοαί [απ] οῇ ιο Ὠουῖς 15 15 επροταβπόαπσο οὗ γοίογοπος {ο 

νο ποῖο» απά οοπιπιοπίατίος οπ. ο]αδδίοα] απίοῦς. Τη ΠΙΑΠΥ 635805 (νορο αγο 

οἳ Ἠ]σ]ν Ἱπρογίαπόοος Ῥηῖς ἵπ α ναςί οπαπΗίγ οἳ οἰποτα, 45 1 Ἰανο ο/ίοπ {ουπά 

{ο παν οοδίς Ὀί Ἰπ]ο Ἱπ[ογππαίοη. 18 {ο ο ἀοτινοᾶ ἔοπι ένο εουγός {ο νν]ο]ι 

Όνο τεαὰον 15 το[ετγοᾶ. Ἀΐγ. ἀτοσπ ἄταπιπιαν 1 εοηδιἆοτ α πνοτ]ς οἱ συοαξ 



ῬΡΕΓΕΛΟΡ το ΤΗΕ ἘΤΠΙΡΤ ΤΡΙΤΙΟΝ. ΧΙ 

αὈϊΠίγ, Ὀπί ίσο ελονέ απά απουδίοπια(ῖο {ο Ῥο οῇ {νο τπδο 1 πη]σ]ή οἱ Ιου) γκο 

Ἰανο Ὀσοῃ {ο ἴἶνο δἰπάσηί. 1 Ἴανο, (πογοίογο, Ώοσῃ ομ]σος {ο απξο ᾖοο]γ οἱ]ιοι 

σγαπηπια σα] φαΏοίάῖος ἶναη (ποσο αν]ίο]ι ππογο ραγΠοπ]ατ]γ Όσαν προῃ πο Νουν 

Τοείαπιοπί ΜΥ οὐ]οοί Ίας Όσοι (μγοισ]οιί {ο π]α]κο ΠΙΥ ΥΟ[ΟΥΟΠΟΟ5 πιογο {9 

σγαπΙΠΙαΥς απά Ργο[αςεοᾷ γορογίογίο5 οῇ Ιηή]αν Ιη{ογπιαΙομ, απ {ο ποίος οἨ 

οοπηπποπίατῖος οἳ 6]αβεῖσα] απί]ουςς {ου Τ απ οοπν]πσσα ναί ἃ φοοι γοίογοηςο 

ίο α σοος σγαΙπΊαΥ, {λοιισ] ποῦ α ΝΟΥ 5ΜΟΝΥ ον]άσπζο ο γοδοαγς1ι, 15 α (γα]γ 

να]ααὈ]ο αββϊδίαπόοας Ὑηῖ]ο α ἀἰδοιγδίνο ποίο 1π απ ο Ιποπ οἱ α 6Ἰαβδ1ο, {οσα 

Τϊ νναπί οἳ α οοπίοχί, ᾖοηιιοπίΙγ 5αρρ]ος5 Πθ]ο τοα] Ἱπίογηιαίοῃ. Τ Ἰανο 

αἰ]ογνοά ΠΙΥΦΟΙΓ σγοαίον ἸαΜίιάς Ίπ ποίογοηςος {0 ἴ]ο ποίος οῇ οοπιπποπ{αίους 

οἩἳ. {ο Ν. Ῥ., {ου Ίογο {πο Ιπιϊ]αγΙίγ οἱ Ίαπσιαασο, απά {γοηασπί]γ οὗ 5αβ]οοί, 

οοηκΒ(αίος α- οἼοδογ Ῥοπά οἱ απίοἨ.. Ίπ ρατσπ]αν, 1 Ἰανο πδοά Ετισσ]ος 

αὔ1Ποπ ο ειπα Ἠουιαη5 πδατ]γ α5 α σγαΠΊΠΙαΣ, 5ο β1]]. 15 16 απά 5ο οἰαβογαίο 1π 

αἱ ἀοίαι]ς οἱ Ἰαησιασθ. Α5 α σγαπππατίαἩ, Γ οπίογίαϊα {ον Ἠΐπι νο Πσ]ιοςέ 

γοβροσί; Ῥιαί Τ οοπ{ος» πιΥ 5γπηρα(γ υηί Ἠπα α5 α. {Ποο]οσίαπ 15 ποί σγθαξ, 

ΠΟΥ απ 1 ἆο οἴ]ογνῖδο ἴπαπ ἀερ]ογο ἴἶνο ταπ]αδύ ]οντίγ ντ νπ]σ] Ίο οὔἵσπ. 

Πθαί5 ἴἶο (τοσὶς Εαίμους, απ ἴἶνο ἴοπο ο ΡΙ{ίογπος» αι αβΏοπΙγ ἸνΠΙΟΗ 6 

8βαπηος {ονγαγάς {πο Ἰοαγπος απᾶ ρίοις Τμοιιος. 1έ 15 α δα ονἰάοποο ο απ 

απίοιο]λος, Ἠσατὲ απά απο]αδίοποά δριτῖί, πΠοη α- οοπιπιθηίαίον οπ ἴπο Ἄουν 

Τοδίαπιοπέ Ίδανος ἔἶιο πνγ]ίοη ἴγασος ο Ἠῖ5 Ῥπίίογησςς οἩ {16 πιατσῖη5 οῇ {πα 

Ο0ονοπαπί οί Ἰμουο. 

Τ]ο βαπ1ο Ῥγϊπαρ]ο {αί Ίας Ἱπάπσαά πιο {ο το[αχ {ο τοροτίοτῖθς απά 5Υ8- 

{θπιαο {οα5ο8 ΟΠ σγαΙΠΙᾶΡ, 115 αἷξο Ιπῃασποσς πιο πποπονον 1 Ἰανο Ώθοῃ 

Ἰοά Ἱπίο ἀοσπιασα] αααδοης. 1 Ἠανο εοπσ]ί, Ιη πιοδῦ 63565, ΙΠ[ΟΥΠΙΔΠΙΟΠ 

Ποπα υνγ]ίους Ὕο Ἠανο πιαςο {1ο ν]οῖἰο εαρ]αοοί (οι εἰπάγ. Ἰ Ἰανο Π'οϱ]γ 

5ος ΡΙΣΠΟΡ3 Ῥι]]”. Παγπιοπία Αγροδίοϊίσα, ΥΝ αἰοτ]απς”5 Ἠ7ογΚα, απ 56] 

οίμον οἱ οι σνοαῦ Επο]δη ἀῑνίπον α5 Τ Ἠανο ο σοοᾷ {ογίαπο {ο Ῥο ας- 

απαϊπίος να. 1 Ἰανο αδοά ψΙίἩ ΡγοΠί ο τοσαοπί απά ρορα]αν ἰοαςδο ΟΠ 

ος. Ρα] ἀοοίνίπο Ὦγ Ὀδίογι, απιά ναί Ὦγ Νοαπάατ Ἱπ Πὶς Β/απίϊπη ο ΟΠιγὶδ- 

(ἰαπίή; Ὀοι] οἱ πΜΟΗ, ΨΙίΠ, ῬοτΗΛΡ5, 80Π16 ΤΕΡΟΤΥΑΙΙΟΠΕ, ΠΙΔΥ Ὀο ΤοςοΠ]- 

πηοπ(]οἆ {ο ο εἰιπάση{. ΄ 1 τοστοί (μαί 1 οαηποί 5ροα]ς νη(μ. 5ο πιο] {οσοπι 

ος ένο ἀἴκοισδίοης οῇ ἔπο οἼονον απᾶ οπῖῖσαὶ Εσγάϊιπαπά Ῥαατ ἵπ 5 4{βονίε 

{αμΐμ5. 1 Ἰανο το[ογγος {ο Ἠϊπα 1π α {ουν 6.905, {οΥ 5 απαιιοςΠοπαβ]ο αΡΙΠίΥ 

Ἰαδ 5οοπποᾷ (ο ἀσπιαπά 1, Ραΐ 1{ ας Ώου αἱ γαγ5 σαπ{οιδΙγ απᾶ ννα]γ: Πο 

4ο 1 αἱ αἰ] γη {ο εοπιποπά Ἠϊπι {ο ἴ]ο ποῖῖσο ο αΠΥ ιιάοπί οχοορί οἱ 

1 Τ ηανο οβρος/α]]γ πεθᾷ {ο αἀππίταῦ]α απ (Ίπ πιγ ορίπΙοη) νγ]ο]]γ απ να]]οᾷ αγηίηκ οἳ 

Ῥοετηματάγ. {πε πουᾷ οοπιροπά(οιις αγπίαχ οῇ Μαάνία, έλα βοπιονγ]ιαέ σαν γ {γοκίῖςο οἩ {πε 

Ξαπια επη]θοί Ὦν Βομεπογ]αῖη, ο ο]1/ ταπιππασ, απᾶ να απια]] (τθεις ϱΓΑΠΙΠΙΑΣ Ὦν Ὀ. 

ὮῬοπα]άβοη. π/ΠΙσ, Ολοι σ]ν απργοίοπαἶπς ἵπ {ΟΥ απ ειιοσῖηοξ 1π 1{β παίατος ΥΠ] πόνου Ῥο 

οοηεα]{σᾷ. ενα Ὦγ ἴ]ιε αἆναποσα εἰπάοπί, νυν ]οιί {ια σγοαίοςὲ αἀναπίασο, ΟἨ {ο ρα γ{ἶσ]ος, 

1 μάνα ρι πεῖρα]]γ αδβοὰ {]ιο εοπιογγ]ναί ο ππιςΥ λουσΏ πεοβα] νγοτ]ς οἱ Ηατίαπα, απ {ιο νουγ 

8Ρ]ε απά γο]ππηΙΠος ποίος οῇ Ν]οίζ ου. ὨΏεναγίηκ. Τμϊς Ιαίίον ννογῖς ἐἶνο εσυ 1. Ταγ6]γ 

οοπδι]{ Τη ναίῃ. 1 ηανθ αἱςο ἀοτίνεςὰ 6οπιθ αθεἰβίπηοο ἔγοπη ΤιΗογες]5 Υ6υΥ ϱοοά ἀῑδεοτίαί]οῃ 
ΟΗ {μα Βεπίαίεικε/, 



ΧΠ ΡΗΕΕΔΟΣ το τη ΕΠΙΣΤ ΕΡΙΤΙΟΝ, 

πάναποσὰ Κποπ]οᾶσο απά οὗ βη]ν βχοὰ ρηπαρ]ον. Το οί]νοτ Ῥου]κς απιά 

απιογἶος νήσο Τ Ἠανο οἶος γν] ο Ιοοπ]γ εροα]ς {ου νοπαδο]νος. 

1 ἀολίτο Ῥγίοβγ, ἵπ οοπο]Ηίος, {ο αἱ]αάο {ο νο σοποτα] ρήποῖρ]ςς νο] 

Ί Ἰανο αἀορίοά 1 ἴἶνο οοηρίγιο ον οῇ ἴἶο {οχί, ἴἶνο οοπαρ]]α ίση οἳ Πιο ποίο», 

Ἀπά (ἶνο γον]δίον οἳ νο (παη]αίίον, απά {ο τοσογὰ αγ πιαπΥ οὐ]ήσα οι». 

(1) Το (οχι ἵς εαὐκίαπίἶα]]ν εἶναι οἱ Τϊδυμοπάογ/:ἳ νο οπ]γ ἀθνίαίίοης 

{οι 1 ναί 1 Ἰανο [οί οοπιροε]]οὰ {ο ππακα {ογπα (νο α0]οσί οἱ νο οσα] 

ποίο νο] αγο, αἱ Ιπίογνα]ς, αρροπάσὰ {ο ἴἶνο ἰοχί. ΟἼαησος Ίανο Ῥου 

πας Ἰπ Ῥυποίπα ον: Ὀπί (νοβο, σοπογα]]γ εροαίπα, Ἠανο πο Ώθοῃ ΕΠΕ] 35 

{ο τοιπίγο εροοῖα] ποίῖσο. Τ Ἠανο Ίογο αρρ]ίοά νο ρηπαῖρ]ο οῇ ἀῑν]είον ος 

Ίαῦου νο] Τ νοπίαγο {ο αἀνοσαίο, Τί κας αἱνναγς 5οσιπος {ο ππο εαί 1 ἵ5 αἲ 

Ἰοαδί α νοτγ Ἱαζατάοις, 1 οί α- Ῥτοδιπιρίποςς απάργίκαϊης, {ο αΠΥ ΠΙΑΠ, 

Ἰιοννονογ σοοᾷ α 5ολο]αχ, {ο οοηρίγασί απ οπἱσίπα] {οχί γιοί οπήποηί απα](β- 

οαίἴοης {ος λαί {αδκ. Ὑσατ οῇ ραϊοπί ]άῦον πιαδί Ἰανο Ώσουῃ ἀενοίοά {ο 

ἔΊιοσο 5ο ῖοςδ; απ ππβασσίησ Ἱπάςίτγ 1π οοἱ]οσίίπσ, απά ἃ Ρογεϊρίοηί εασαοίγ 

ἵπ εἰθήπσ ον]άσποο, ππαδέ ο απ] 1π νο Ὀἱ0]1σαἱ οτᾶς, ος Π5 Ἰαῦοῦ5 γη] Ὃο 

ἨνΟΥ56 {πάΠ Ἰδο]θ.ς. Τ]οςο Ίο Ίανο ποί ἴ]οβο ἄάναπίασος νη]] 4ο νο] {ο 

γο]ν προη. Οἱ6Υ5, ΓοδογνΊησ, Ἠούγθνογ, {ο (ποπιβο]νος (1) νου απο Ἠοποξί ΠΙΘΠ 

απά Ἱπάοροπάθπί (ήπ]κογς) (ιο {αδίς οὗ κοταἠηίσ]ῖης, ἑοβίήπα, απᾶ, 1 ποσᾷ 6, 

οῇ εχργονδίησ ἀῑφεοπί {οπι πο τορι]ί5 αγγ]νος αἱ Ὦγ ἔἶνοδο νγοπι ἴἶου {οἱ]ουν. 

1 Ἰανο ΠὈ]γ οπάθανογοά ενας {ο αοί γν](]ν τοσανὰ {ο {ο (οχί οῇ νο ργεδεπέ 

ορίεί]ος πηογο (Ίογο Ίναν βοοπιο] γοᾶβοη {ο ἀορατί {τοσα Τιευεπάογῇ (απά Ίνα 

9 Γη (νοπα Ππ(α1Ρ]6), 1 Ίνανο ἆοπο 5ο, απά Ἠανο ἵπ αἲὶ ο.δο5 αοίεᾷ οἩ Πχοεά 

Ῥηϊπώρ]ος νο] πιο, απᾶ, αΏονο αἲἲ, Γαἱ]αγος, Ἰλάνο (αισ]ί πῃο. Του α πονῖσα 

Ἰήκο πιΥςο]ῇ (ο ουίτιάς παγ ογ]ἶσα] «ΠΟΠ οἩ. ἴἶιο τοπάον νοι]ά Ὦο οπ]γ 5ο 

πιο] αἴπι]οςς Ῥγοριπηρίίος. 1 σν]] οπ]γ 5αγ ἴἶναί 1 απ Ὦγ πο ΠιθαΠς α5βοπί {ο 

α Ὀ]πα αάμογοπςς {ο οχίογπα] ον]άσπσς, ο5ροςΙἹα]]γ πν]λογο ο ῥγοροπάσταπος 

15 πο πιατ]κο, απά (νο Ιπίογπα] ον]άσπσο οϐ Ἱπροτίαποος 5111, οἩ. πο οί]οτ 

λαπᾶ, 1 τοσαγὰ. γη] ἴἶιο σγοπίοςί ]οα]οι»γ απά 5α5ρίοῖοη 4ΠΥ ορροΣίῖοη {0 ἴ]να 

ποαγ]ν οοἰποϊάσπε {05ΠΙΟΠΥ οἱ ἴἶλο πποῖα] ΛΙΡΕΒ., ππ]ο5ς (πο Ππίογπα] εν]άσποε 

Ὢε οἱ α πιοδί είτοπσ απά ἀοοϊεῖνο οἸμανγασίον.  Ἰνανο αἱπανς οπάσανοτοᾶ, 

Ἀγκί, {ο αδοθγίαῖη ἴἶο οχασί παίαγο ο ἴἶνο ἀἱρ]οππαί]ο ον]άεπσος 5οοοπα]ν, ναί 

οϐ πια 1 Ίνανο {ογπιοᾷ ραγαἱρ]οπια[ίο αγσιπιεηίς (1 πιαδί αρο]οσίζο {ου οοἵη- 

ἵπς ἔἶνο πνογᾶ), Ὦν νο] 1 πιοαπ ἴἶο αρρατοπί Ῥγορα βίος οἱ ΥΤΟΠΘΟΙΒ 

απβοπίριοη, ρογπηπία ποτ. οἱ Ἰοίίους, Παοῖσπα, απ 5ο {οτί Οἠτά]ν απ Ἰα.1γ., 

ένο Ἱπίογπαὶ ον]άσηςς, πνλοί]ου τοδίίπς οἩ αρρατοπί ἀσν]αίίοης Ποπι ιο κι 

1 Τ{ γνας Ίοπς νἩἩ ππο α εαΏ]θοί ο{ απχίοις ἐποισΏί πνἸοίΊου Τ εΠοπ]ά αάορί {λα {οχί ο{ 

Το πα η ({ος νν]οςα ογἰεἶσα] αὈἰΠέτος Τ Ἠανα α Ῥγο[οιπά τοκρος(), ος επαι οὗ Τ]εσ]οπάοτ{. 

ΤΗο Ἱπίίου Τ οοπείἁον Ππ[οτίου {ο 1 ποβπιαήη ἵπ {α]σοπί, εοο]ατε{ρ. απά ογ σα] ΠΟΠΠΙΕΠ. 

Ῥη{ ας α ρα] ορταρ]ογ Ίο είππάς Ἱπβηϊτο]ν Ἠϊσ]ου, 48 α ΠΙΣΗ οί 6πεγαβΥ απά Ἱπάπείτν Ἡε ἴς 

πηγ]να]]οα, απᾶ ας α ογη]ο Ἶς Ίας Ἱοαγηί Έγοπα ναί Ίνα Ίνας οτε. ΜΟΓΟΟνΟΣ, Ίο 15 ν (τι 

Ἠς ΜΕ] Ἱουγηίης, αΏ]] ρα (Ἱνογίπα, εΩΗ] (οὐ πας νν]]]ο Πο ππα ης οὐ 1ος νι α]] 15 οχοε]- 

Ίεποες απά αἲ] 189 Ἱππρογ{δοί1οῦς, παιδί ΠΟΥ τοπισῖη ας Ἡε 5 1ο ῦί Τί {ο ας. 
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φοπίθεπαἰ οϐ νο εαοτοᾷ απί]οτ, οὗ ἴ]ιο ργορεπδίο, Ώο 16 ογἡΐσα, ἀοηπιαίσα, ο 

ερεπεφειίσα, οἵι ἴἶιο ρατί οῇ ἴ]ιο οοργ]εί. 1 Ἰανο αἰδο οπάσανογος {ο Ιπαίκο ἴῑο 

οπίῖσα] ποίος α5 Ρογερίοποιις ἂ5 ἴἶο παίαγο οϐ ἴἶο εαρ]οοῦ ον] Ῥρονπήί, Ὦγ 

σνοιρῖπς νο 5οραγαίο ϱ]45565 οἱ απἰ]οτίβσς, αποῖα! πιαπιδοπρίς (Μ95,), οσ- 

5ἶνο πιαπιδοπΙρί5 (1η5.), νουρίοης (Υν.), απά Εαίλονς (Ε4 0), ἄτοοκ απά Τιαάπ, 

απά ἵπ. 50Π16 ΠΙοάΡΗΤΟ {απΙΠαπ]ζΖ]ησ {πο αποζισαίοὰ ογο {ο 6οπΙργο]λοπά {οδο 

Ῥονρ]οχίπσ, γοί ἀοερ]γ Ιπίοτοξίησ ραγβσα]αυ. Τ]ο γπιυοῖς 1 Ἰανο 5ος αγα 

οἶί]ον {]χοδο οἱ Τι5δυμοπάοτΕ ({ο γ]οδο «οαρ απά αδοβα] οὐϊίοτ 1 τοίον ιο 

τοα(ογ), 0; οἶδο 5ο]ί-οχρ]απαίονγ. 1 εαπποί Ίεανο ἴ]λῖ ρατί ος ἴἶνα εαθ]οοί 

ππλοιέ οαγποςί]γ αἀν]δίησ ο γοιπσογ 5ιάσοηί {ο αὐηπῖτο, αἲ Ἰοαδί ἵπ ου(]πο, 

α Κπον]οᾶσο οί ιο Ηἰδίουγ απά ἀθίαι]ς οῇ 5αογαεᾶ οτΙποῖδπι, απά 1 οαπ. ΤοςοπΠ- 

πηοπς Πα πο Ῥοΐίου σοποτα] Ἰηδίγασίου (παν Ῥν. Ώανίάσοπ, 1π ο 5οζοπά νο]- 

Ἴπαο ΟΕ Ἠῖ5 οχοσ]]οηί ἐγοαίῖςαο οἨ Β1ρ]οα] ο ς]δη1. 

(1.) γαι τοσατά (ο ιο ποίθς, 1 ποι]ά σι βτεδύῦ {ο τοπιατίς, ναί (16Υ 

ὨΘΙίἨ6γ ἆγ6, ἨΟΣ Ῥγοίοπά {ο Ῥα6, οπσίηα]. 1 Ἠανο οοηβι]ίοᾷ αἰ] {ιο Ῥορύ 

πιορτη, απά, 1 Ῥο]ονο, ία Ῥοδῦ αποϊἸοπί αιπ(]ογ]ῖος, πνῃογοναγ {6γ 5οσπιθᾷ 

Ἰ]κο]ψ {ο αναϊὶ πιο Ιπ πο πα οϐ Ιπίοτρτοείαίῖον 1 Ἰαά πιαγ]κοὰ οαξ {ο πιγδα]{. 

Ῥαί αν Τ Ίανο οπάθανογες {ο 6οπΗΠ6 πιγβο]/ ργϊπαῖρα]]γ {ο οπ]ισα] απά σταπῃ- 

πιαΙσα]. ἀοία[]5, παπαοτος απί]ους οῇ Ἠ]σ] Ρρορίίοπ απά πιονέ Ιπ οἴμον Ῥγου- 

11665 οῇ Ιπίογρτοίαοη Ἰανο απανοϊάαΡ]γ Ῥαεπ, (ιοισ] πο πποοηκ]ίος, 511] 

ποῖ σεπογα]]γ οἶίοί. Ἠοποο, ἴμοισ]ι 1 οπίογίαΙπ α ἆθορ πονογοπος {ο0Υ ἴ]λο 

οχοσείῖσα] αὈἰΠίῖο5 οϐ 5οιηθ ΟΡ ἐἶνο Παπ Ἐαΐνου», Ι Ἰανο πονετ Ὄθει αὖ]α ἴο 

Ῥ]αεο ας τοβαπσο οἩ {αῖν 5εμο]αγ»Ιῖρ γη] Τ ναπ]ςθα]]γ απά αὐπαϊγ]ησ]γ 

γοςοση]ζθ 1η ιο στοαί (ἄτοε]ς εοπηθηίαίου». ΛΝΙαπΥ οῇ ους Ροραίαν ΓΠσ]15] 

οχροβΙίου5 Τ Ἰανο Ῥευπ οὐ]σος, {οπι ἔἶνο 54116 ΥΘΑΡΟΠΒ, {ο Ρας οναγ; {ΟΥ {ο 

αποίθ απ απίΠος πιογο]γ {ο πιά {αα]{ νι Ἠΐπα, 15 ἃ Ῥγουθςς ση] γνλ]ο] Τ Ἰανο 

ηο ΒΥΠΙΡαίΗΥ. 1 Ἰανο 5ίπᾶιεὰ {ο πηαἷκα ΠΙΥ ΟΙ{αΙοης, ὑπ πιαίαπι βῥαγίόΊη, ΟΠ ἃ 

Άχοα Ῥηπαρ]ο. Ἰπ πο Βγεί ρίασο, Ι πορο 1 Ἰανο αἶνναγς ἆοπο 16 γν(] ναί 

απ]ο]ς 5οΏςο ΟΓ Π1Υ ΟΥΥΠ ΥΘάΚΗΟΘΒς, ΙΠΙΡΟΥ{ΘΟ{ΙΟΠ, απά 6ΥΥΟΥΑ, ἐ]λαί 15 {ο 5ίγοησ- 

δέ Ιπέσπίῖνο {ο εμαπίαΡ]ο ]αάσπιοπίς, απιά γη (μαί σοηί]οηο»ς γγλίο] Ῥοβίς α 

«ΟΠΙΠΙΘΠ{Α{ΟΥ ΟΠ ο9Π6 Ἠο5θ αβοςίῖοη5 Ἠθγο ΔΠ1οΠς (ο γγαγηιθδί απά ἀοοροςί 

Ειαί ονον ἀννε]έ ἵπ πιοτία] Ῥγοαδί. Ἰπ {μα 5οσοπά Ρίασε, 1 Ἰανο, 1 ααδί, τατε]γ 

ἆοπο 1 οχζερέ π]ογα {11ο οοπίταςε 5οσπιεά ππογο ἀδΙποί]Υγ {ο 5Ἰπουν οιιέ γγ]αί 1 

εοποοῖνες {να (για Ἱπίοτρτείαονς λογο, 1η {8οῖ, ἴπο «αάουγ Ίνα ποοζος {ο 

επμαπςο {πο Πσ]ί. ἜΤμίναιγ, 1 Ἰανα 5οπιοῖπιος {6]6 (ιαί ἴ]ιο αἱ]οσίαπες Ι οἶἵαο 

{ο Ἠϊνίπο γα], απᾶ νο Ῥτοίουπά τανογοποο 1 οπίοτίαῖη {ΟΥ ἔἶνο νευγ Ιοίίον 

οἱ Φοπρίατο, πα» τοφιῖτεά π]ο {ο ταῖδο ΤΙΥ γοῖσο, {οεβ]α ας 1ὲ 15, ασαϊηςί Π]5- 

εμίαγοις ΙπίογργείαΠοη5 απά ταδα ο] οσα. Το πιογτο Ρ]οπδαπί ἁπίγ ος 

αποίῖησ ὑπ θοπαι ρατίεπι Ἠα5 αἱδο Ῥουῃ τοσπ]αίοᾷ Ὦγ α αγδίοια; Πγεί απά [0το- 

πηο»ίέ, ο{ οπάσανοτίπσ {ο σῖνο ονογγ ππαΠ Ἰϊδ ἆπας 5ουοπά]γ, οἱ βαρρογίησ 

πιγςο]{ ὮΥ {πο Πιάσπιοηίς απ γν]ςάοπα οἱ οἴλοτςε. 1 Ἰανο, ΠονθυοΥ, 1Π πο 6ᾳ56 

5οασ]έ {ο εοηδίτιοῦ ἴιοδο οαίειῶ ος πᾶΠ16Β, γΥΠΙο] 16 86ΟΠ15 ΠΟΥΥ ἴιο {α5]1οι 
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οὗ οοπιιοπία(ου» ] {ο Ἠπ]ς (οσοίΊνου πι αβεοπί ος ἀἰβεοπές {ου π]οπονοτ 1 Ἰανο 

οκαπήπος ος ἵπ ἀοία]], Τ νάνο Ἱπναπαδ]γ Γουπά. ναί νο απθλογς, Οἶνας. Ἰά- 

ἀἱοά. (οσοίον, οὔίος. Ππιγτούισσς βαο]ν οοπη(ογναἰἶπς εἰπίοπησηί5 ας πιαςο Ονοῖτ 

εοἱ]οσᾶνο ορίπίοα απγηίης Ὀπί απαπίπιους. Τη5 οα5γ ἀἱδρίαγ οἱ ετιζἹίομ, 

απά οῇ οστου, σαπποί Ὃς ἴοο ππαο] τορτουα(σᾶ. 

Τ]ιο Ῥογἴοῦ» προ νν]ο]ι Τ ανα πιοδί ἀννο]ί αγο ἴἶνο ραγίε]ο», ἴἶνο σ8565, (]ιο 

ῬτοροδίΙοη», απά, αν {αν αν Τ Ἠανο Όσον αὖ]α, νο οοπιρουπᾶ νοτὺς; Ῥιαί οἩ 

Οι» Ἰαίος εαὐ]οσί Τ Ἰανο ἸΚοσπ]γ {ος ἴ]ιο γναπί οἱ Ἡε]ρ, απά Ἰανο αὈππάαπ]γ 

τοστοίιος εαί Ίπου πονον Ίαν οοπαρ]οίος (ἶνο νου] Ίο Ῥτο]οσίσά. 1) 1π νο 

ἀἰδοιρεῖοης οἩ {πο ρατσ]ος Τ πιαγ Ἠανο εοσπιοὰ γγοαγΊςοπιθ ος Ἠγροτογ] σα], οί 

πως «τανο πο τος οτ”ς Ππάμ]σοπσο, απά τοπ Ἰήπι οἱ ιο οχζσφεῖνο ἀῑβισι]- 

Πο Οναί Ἰανο ονον Ῥουπ {οί απά αοκπονν]οάσος ἵπ νο οοπποσίΊοι οἱ (ἰιοισ]έ 

ἵπ οί, Ῥαυ] Ἐριεί]ο. 1 Ἰορο πο οπθ σν]] (ἰήπ]ς πιγ ραίης Ἠανο Ἰθγο Ῥθει 

πἠκρ]ασθᾶ. Τίνα αγ ποίος Ἀανο ν]ευ]γ ονογ]αῖά πιγ ἰοχί ννΏ]], 1 {σαν, ο αγσοᾶ 

Ἀσαϊηδίπηθ. ΤΗΙ5 Τ οοι]ά Ίνανο ανοϊάεὰ Ὦγ α ππογο οτονγάοᾶ ρασο, ου Ὦγ ἆἷς- 

ππ]ὔης ἴ]ο {οχί απά ἴἶνο ποίος; Ριί 1 Ρτοίον Ῥοατίησ ἴἶνο «παγσο {ο ρετρ]οχίης 

Όνο τοσα ετ’ς ογο χν](]ι «Ἴοδο {ΥροσταρΗγ, οἳ ἀῑείτασίηςσ Ἠ]5 αἰίοπίῖου Ὦγ τοίεν- 

επος» {ο απ Ι5ο]αίοά {οχί. ἜΤ]μο ποίος Ἰανο Ὄεοῃ ραγοᾷ ἀοννή, ΤΠ ΕΟΠΠΟ 68565, 

{ο ιο νεχγ νογσο οῇ οὐδοαπί(γ: Ῥαί Ἰπ 5ο ἀἰβίοα]{έ απ ορίεί]ο, αἴίον αἲ] Ρροξείθ]ε 

ουγίαΙπς, που ππαδέ 51] Ὃς Ἱπ ἀἱερτορογίοπ {ο νο ἴοχι. 

(41.) ἜΤ]ιο Ἰαδί ρονίίοι 1 Ἰανο {ο ποίῖσο ἶ5 ία (γαπε]αίοῃ. Τὴή5 1 βοοπιοᾷ 

ἀοδιταῦ]α {ο αρροπᾶ α» α Ὀτίας Ῥαέ εοπαρτο]οηεῖνο ΞΙΠΙΠΙΑΥΥ ΟΕ ο ΙΠίΘΤΡΥΟ- 

{αῦοης αἀναπεσά 1π νο ποίο». Τ]ο ργοίουπᾶ τοερεοί 1 επίογίαϊη {ο ΟΥ ΟΥΝΤ 

ποῦ]ε ναγείοη γοπ]ά Ίανο ρτονοπίος π1ο, α» 1έ ἀἷά Παπιποπά, οτι αζοπιρίπσ 

ΑΠΥ Ῥοποτπιαπος οἱ 5 παίατος 1 1 ας πο βοοπ (αι α [ουν 6ΟΥΓΘΟΠΟΠΒ, 

πιαίο οἩ α Πχος ρηπαῖρ]ο, που]ά επαβ]ο ιο Αιιοπισοά Ὑοτείοι αὐοηιιαία]γ 

(ο τοῇοσί ἴο πιοδί αἀναποςά είαΐο οῇ πιοάσγη 5ο]ο]αγεΠρ.. Το Αιοτιζοᾶ 

Ὑογείοη Ίνκας 5 Ιποα]σι]αῦ]ο αἀναπίασο, ἴμαί 1 15 α (γ]γ ἠΠεγαΙ (γαπΕΙΔΗΟΠ. 

----ἴἶο οπ]γ {ονπα οῇ (παπβ]α ίσο ναί εαη. Ῥτοροτ]ν απά τονοτοπ!]γ Ὃο αἀορίοὰ 

ΤΠ {ιο σᾳ8ο οἱ ο Ἰοἱγ Βοπρίατος. ΟΕ ιο Όνο οίμοτ {ογπις οἱ (γαπε]αίῖοη, 

Ώιο Ιά1οπιαίϊο απά νο ραταρ]ιταδίῖο, Τ (]γ αστος γν] Ντ. Κοπποᾶν (/γε[ασε 

(ο Ίγαπκ]. οἱ Πλεπιοδ/ι.) ΤΠ νο ορΙπΊοπ ναί νο {ογΠ1ΟΥ 15 πιοξί ειἰίαῦ]ο {0Υ 1]ιο 

σοποτα] ταπ ο εαδῖσαὶ απίλουςς γη ]ο (ἶνο Ἰαΐίον πιαγ Ῥροςῖυ]ν Ῥο τιςοβα] ἵπ 

βοπιο Ῥμ]ορορ]ήσαὶ ον ροασα] {ποαίίβο5, νν]λογο {ο πιαίίον, ταίἨον ἴἶνατ ἴ]να 

ΠΙΔΏΠΟΣ, 15 έλο 5α0]οςί οῇ εάν. Ευ ἵπ νο Ἠο]γ Ῥοπρίατος 6Υοτγ Ρούπ]]αγ 

οχργο»ρίοη, ονοη αἲ ἴ]νο τες ος Ἰοδίπς απ Ἰάἱοπιαίο ἔπγῃ, πεμκί Ὦο γοίαϊησἁ. 

ανν ννογᾷς, εεροσϊα]]ν ιο Ῥγοροξίίοης, Ίλανο α ρορῖνο ἀοσιπα σα] απᾶ (]ιου- 

]οσϊσα]. 5Ισπ]βσαπςς, ἃπά {ο αμα 1ῇν Όνοπι Ὦν α Ῥορα]αγ (αγη ον ἁΠαίο (νο Ὦγ 

ἃ ραταρηταδο, ἵν ἀαπσογοι» ἵπ (ο οχίγοπ1ο.. Τί 15 Ίογο {]ναί ἴἶνο οκοσ]]οπος ος 

ους Απονισοὰ Ὑογβίοπ 15 50 ποίαὈΙγ εοπρρίσπουςς νη]α 1 1 εαζ1οά]γ οἶοφο 

1 Τ τορτοί {ο βπᾶ ναί ΤτγοίῬεεοτ Ἐαδίς, ἵπ Ἠΐς Ἰομγπεᾶ απά Ἰαμοτίοις σοπιπηεηίατν οἩ {1ο 

Ἐρ]ιοξίαης, Ίας πάορίεοά (ς ππεί]οὰ; ἵπ 86οπιε ο.ξςξ, 6. ῥ. Ρ. 10, 15 ααἰλογ]ίες οεσΙΡΥ "νε 
{111 πες οἱ {πε οΟΠΙΙΠΕΠ{ΑΣΥ. 
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απά Πίονα], 1 αἱκο, {ο ἴἶνο πηοδέ Ῥαγί, Ῥγοβογνος (ιο Ι41οπα οῇ ος Ἰαηπσιασο ἵπ 

Όιο πιοδί ΠαΡΡΥ απά 5αοςοβδα! ναγ.  Π Ἰαδ ΠΙάΠΥ ο νο Ππογς οἱ αἴι 1410- 

χηδίῖο (γαπκ]αομ, απά ποιο οἱ νο ἀσππογῖίς οῇ ν]λαῦ αγο Ῥορι]ατ]γ οα]]ος Πίογα] 

(απδ]αίἴομς, ἴοιισ]ι {Πογ. ΟΟΠΙΠΙΟΠΙΥ οπ]γ ἀοδογνο ο παπιο ο πΠ- [η σ]1ς] 

πηοίαρ]ιγαδος. Α ραταρμγαδίίο (απδ]αίίοῦ, 50 αδ (μαί αἀορίοά Ὦγ Ἀ]οςςγ». 

ΟοπγΏθατο απά ἨΠοννκοη, 1 οαηποί Ὀπί γοσαγά α5 ΤΠ ΙΠΑΠΥ Ίναγ5 ππβίίος {ου 

Ἠο]ιγ ῬΒοπρίαγο. 1 ανα, (Ἴοπ, αἀορίοά ο Απιοηζοά ὙσγδίοἨ, ἃπά ΊἸανο 

ου]γ ρογπη το ΠΙΥΦΕΙΓ {ο ἀορανί {ποια 16 π]ογο 16 αρροατοςᾶ {ο Ὄο ὑποσγρεοί, ἵπ- 

εταοί, ὑπδι[]οίεπί, ου οὔσοιγε, Ὑνλοίλον ἔγτοπι αοσο]άοπί οἳ (α5 ἵ5 αοσοά) (οι 

ἀθδίσι. ΈΤ]ο ααίίοις Γ πανο αρροπάσὰ οι οἶσαί οί]ον νοιδίοῦς γη], Ῥου- 

παρ», Ῥνονο Ἰπίογορίπς, απά νν] 5ου {ο σοπογαὶ γοαον ν]αί α  σοποοναἶα 

ἀῑδεους Ρυογα1]5 απποῦσ αἱ] ιο οἰάον Επσ]δ Ὑογδίοης απά Ἰουν «]οδο]γ απά 

Ἰουυ (αι λ{αἰ]γ επο οοπήραίους {ο ο Αιπιονῖσος Ύ ογβίοή αλονος {ο (οΙν ἵῃ- 

γπσίῖοις {ο οοηδα]έ ερτίαϊπ οῇ ἴμο οἰάον ἐγαπδ]αίοἩ5, απά πο {ο ἀορατί Ώγοπη 

Οιο Βιαπάαγά Ὑογίοι νλΙοἩ Ἰαά ]αδί Ρτουσάοὰ ποια οκζορί ἀῑδάποίγ ποςο»- 

βΙαίοι.. ἜΓ]ις ίλο Αιιιονιζοᾷ Ύογδίοῃ 15 χο αοσιππιἰαίΙοἩ, ἂ5 ΙΥο]] ας ο ]αδέ 

απά πιοδί Ῥοτίαοοῦ {ονπα οἱ ἴἶλο (λοο]οσῖοα]. Ιοαγπῖπσ οΕ ΡΙΙ1Υ ἴννο Ἠαπάτος, απά 

Οτίγ γοαυς.. Έτοπι επό] α (γαπσ]αίῖοη, Ίς πού Ὀο α Ροἱὰ απά οοπΠάσπί π]αη 

πιο νγοπ]ά ἀορανί {αν, νου ἴἶιο σγοαίοδί οπαοι απά οἸγοππιςρούΠοη. 

Ν.) Ἐιππα]ν, Ι {εο] πιγδαε]ῇ Ῥουπά {ο 5ΡοοΙ(γ α {ουν οἳ μα οοιηιοΠ{α{ΟΥ8 

{ο ν]οπα 1 απι ππογο 5ροΙα]]γ Ἱπάσρίος. 

ΟΕ Ὠνο οἰάσν νηῖίονς Τ Ἰανο ραϊὰ ἴἶνο πιοξί απγοπηϊ(ἶπσ αἰίοπίίοη {ο 0Ἠ1γς- 

οδίοιαι απά Τμουδσγεί: {ον ιο {ΟΥΠ10Υ οδροοΙα]]γ, ο[ἵοπ α5 α 50µο]αῦ, αἱ νναγ5 

35 απ οχεσείο, [ οπίοτγίαϊη ἴμο σγοαίοςί γοβροςί απιά αἀπήγαίοῃπ. ΟΡοαχ οἰάσον 

Ἐπσ]Ιε οοπηπηθη{α{ουΥ», ἨΠαππιοπά Ίαςδ Ὄσυπ οϐ {ο σγοαίοςέ 5ογν]ζο {0 π]θ: 15 

50ο]ανΒΗΙΡ 15, σεποτα]]γ ερεαΚΊπσ, νοτγ αοζαταίο, απ Π5 ογαάΙίοτ. Ργοίουπά. 

Τ]ο «ποτέ οοπππθηίαΥγ ο{ ἨΏΙΣΠορ Ἐα]] 1 πανο πανογ εοπκα[ίοᾷ νηλοαί ρτοΠί. 

Ῥοπσοα]” «ποπιοη Ἠπδ, οϐ «οἱ156, πονογ Ῥοδυπ οπί οϐ πιγ απ». ΟΙ Ιαἴον 

νυγ]ίογς Τ 5ο] ν]δα {ο ερεαίγ Ὦν. Ῥοΐιο, ἤοπα γνποςα οοπηπιοηίατγ 1 Ἰανα 

ἀοτινεά ππαΠΥ να]ααβ]α βασσορίῖοης. 1 {γοηαοπί]γ ἀῑ ον ἔγοια Ἠπα 1π {πο οχ- 

ῬίαπαίΙοπ οἱ νόμος πιλοιέ ἔλο αγᾶσ]ο: Ῥαί Τ ανα αἱ νναγς {ουπά Ἠϊπα αι ασο- 

ταίο 56Πο]αχ, απιά ο5ροςΙα]]γ α5οβα] {ο 5 πνο]]-εε]οσίος οπίαίίοις {νοπι Οα]νίη, 

Το (ια Ἰαίο Ἰαποπίοά Ῥτοίοςκος Βε]μο]οβε]ά”5 Ππίς {ον α Νειο Ίγαπκ]α/ίοπι 

1 Ἰανο αἱναγς αἰίοπάσᾶ. Ἔμο ἰγταπδ]αίοι οἱ Οοπγβαατθ απᾶά ἨΠονεοῃ Ίαν 

Ῥθεη οΕ 5οη6 δα Ῥαΐ, α5 {αγ ἂ5 ΠΙΥ οκρεγΊόπόθ σοος, Ι{ αΡρθατς ἴἶο Ἰοαςί 

λαρρι]γ οχεσπίοᾷ Ῥογίον οἱ οι ναἰπαῦ]ο νους. ντ. Βου προβίογή 

1ἰδοσιγδες ον {ο (ἀαἰα[ίαις 15 α Ὀοο]ς γΥίοη 1π απ΄ οχεσ]]οπί κρ]έ, οἳ σγοαί 

π5ο απά να]αο Τη απ οχεσειῖσα| Ῥοῖηί ο{ νΙονν, αΐ πο αἱ αγ» ἴο ο το]ῖοὰ προῦ 

5 α σταπηπα σα]. σι]άο.  σαπποῦ ρᾶ55 οΥογ Ὦν. ΒΙοοπιβο]ά, ἐ]λοιισ]ι Ίο Ίνας 

ποί Ῥοεῃ ΟΕ 50 ΠΙΠΟΙ 56 {0 πο ας Ι οοα]ά Ἠανο νήδμεά. Ἔο ίμο τουθηί (10ὐ- 

1 1 Ἰαγε α]εο σοπει]{εᾷ ΔΕΡ. Νονγοσπιθ)ς, απά αἲ] {ιο Ἰαΐεγ νογεῖοης οῇ αΠΥ οε]εῦτί{γ, ενε 

{λε Ὀπ αγία, μέ Ἰανο ἀετῖνεὰ {Του {επι πο αββἰείασο νΥἨαίένου. 



ΧΥΙ ΡΗΙΕΓΕΑΔΟΣ Το της ΕΠΙΡΤ ΕΡΙΤΙΟΝ. 

ΑΠ οΟΩΠΙΟΗ{Α{ΟΥ5 1 απι ππάογ ιο στοαίο»ί ορΗσαομς, Ὀοι]ν ἵπ σγαπιπαν απᾶ 

οχοσο»ῖ», (πουρ]ι πο Ἰπ {μοο]οσγ. Ἀίογον ππογο αἱ α σταπαπίαν, Ὀο Ἰγοιίο 

πΙΟΡΟ ἄ5 4Ἡ οχοσοίο, οοπιιαά νο Ἠήσ]νοςί αἰίοπίίοἨ. απά τοβροσί; {ο (ιο {Ο0Υ- 

πο) οδροσἵα]]γ, Οινουσ] ᾱ Ηί]ο (οο ΑιοεΙο ἵπ 5 ρτο]αδίσσς, ΠΙΥ (α]]οεί αο- 

Κπονν]οάσπιοπί5 αγο πο. Το σοπηπιομίατίος οῇ που απά Βομοίί ατο οί] 

οχοσ]]οπές {ο ἴἶνο Ἰαΐίου, Λἴογου 86οΠΙ5 {ο λανο Ῥουῃ σγοσί]γ Ιπάευίος, Ὀσίοτί 

Ίνα» σοπονα]]ν οαασ]έ πηοδί Ἱναρρί]γ ἴἶνο ορίτιί οὗ Ἰής απ]λους Ἰὴς κολο]αγελῖρ 18 

πο ργοίουπᾶ, Ὀιί 5 οχοσο»ῖς 18 νονγ ροοᾷ.. Ἰήοκοτί, πιοτο νοϊυπαίπους απά 

πλογς Ἰαβοπίο5, ας αἱνναγ» τοραῖά να (γουῦ]ο οῇ Ῥογιρα]. Τ]α (νο γνοτ]κς ἵπι 

Όιο Ῥοδί Οιοο]οσῖσα] αριτῖί αγο (ορο οἳ Οκμαικοπ απ πιο μπα: ἴἶνο 

Ἰαΐίου, ἐλοιισ] α- Ἠοπιαη]δί, απιά Ὦ} πο πποσης απΙπβαοποσᾶ Ὦγ ἀοσιάεὰ Ῥτο]ιι- 

ἀϊσο», αἱνναγς νγπος ἵπ α τονοτοπέ αρ]γῖί, απ 15 οΟπΙΠΙΟΠΙΥ τοππατ]καὈ]α {ου Ἠ15 

σου 59156, απά ποί απγοιιοπ(]γ Ἠϊ5 σαπάον.. Ῥαυπισατίοη-Ογαξίας 1 Ἠανο 

{ουπιά οἳ νογγ Πίο να]αο. Ἠισοπ[ο]ά 19 νουγγ αδο[α] π Πἠείοτῖσα] αποξίοης, 

ια Ίνα» α Όαὰ ἴοπο ἵπ οχοσο»ῖ5, απ {οἱ]ονν Ἀἴογον ίοο «]οδε]γ ο Ὃο οἱ ππασ]ι 

πδο αν απ Ιπάεροπάσηί σταηπια σα] οκροβ!ἴογ. 

Τνοςο αγο πο ππογο (παπι οπο-(]τὰ οἱ ιο οχροςῖίοτε 1 Ἰανο οοηκα]ίσᾶ, Ὀτί 

αγο {056 ν]]ο]α, {0Υ πιγ ονη 5α{ἱρίασο, απά Όιο σι]άσπσος οὗ γοιπσοτ βίτ- 

ἀοπίς, Τ ελου]ά ης] {ο 5ΡροοΙ(γ. 

1 Ἰανο πουν οπ]γ {ο οοπιπ]{ ἐμῖς βγδί Ῥατί οῇ πιγ Ἰνοτ]ς, ν]ι αἲ] 15 Ἱπιροτίες- 

ἄοης, {αμ]ί5, απά 6ΥΤΟΥΣ, {ο {ο ολανγήαῦ]ο Ἰαάσιιοπί οἳ ιο τοαάστ. 1 Ἰανα 

Ὑνπίοη 1, αἶοπο απά απαββῖείος, νηί οπ]γ α οοπΥ ε]εγσγπιαῃ”5 β6ΔΠίΥ 

επρρ]γ ος Ῥουῖςς, ἵπ α ποϊσμηογ]ουά τοπιοίο {γοπα Ίαγσο Πρτατίος απᾶά Πίογανγ 

πα Ποηςς απά ΟιοισΏ Τ Ἰανο ἀοπο πΙΥ α{ίογιποδί {ο ονθγ6οπθ {Ίιορο στοαί 

ἀἰραάναπίασος, Τ οπη. ΠΙΥΡΕΙΓ 5οο απᾶ {66] γη] ἀεερ τοστοί Ίου οὔἵοι 1 ανα 

{α]οά. 1 ἑοπππσπᾶ πιγεο]{, (ποπ, πο οπ]γ {ο ἴἶνο ἸΙπά Ἱαάσππσπί, Ὀιίς Τ νν] 

αἶ5ο νοηίπτο {ο αά, νο Ἰάπά αβεϊκίαπσθ οί πΙΥ τοαστ»; {ον 1 εἰια]] τοσεῖνθ 

απᾶ αοκπον]οεάσο νι στοαί Ὠαπκ[α]ηθε» αΠΥ τουΠβσαίοης οἱ 6ΥΤΟΥ5 ΟΥ ΔΠΥ 

ειισσοξ{1ος (μαί πιαγ Ῥο αἀάτορξοά {ο πιο αἲ {πο 5 ]οϊπος ἀῑγοσίῖοῃ. 

1 ν] οοπο πάς γην οαγποςί Ῥταγον {ο Απιϊσ]ίγ (αοᾶ, ἵπ πα παπιο ο 5 

ονογ-Ὀ]ορεοά Ῥομ, αι Πο ππαγ 5ο Ὀ]ο58 (ή ροου απᾶ {εορ]α ο[ῇογί {ο ἀῑδε]οςα 

ιο οιννατὰ εἸσπ]βοαησο, ἴ]λο ]οῖ απά Εί]ο5 ος Π15 ννονά, ελαί Πο πιαγ ππα]ο 

Ἱτ α Ἠαπιδ]ο ΙΠπδίγαπποη{ ο{ ανακοπῖησ Τπ {6 Ἰθατί5 οὗ οίμοτ» {ιο ἀοδίγο {ο ]οο]ς 

ἀοοροτ Ἰπίο νο Ἱπνατά πιοαπίπσ, {ο ππατί, {ο τοσα, απά {ο απάστείαπᾶ, απά 

πι α Ἰον]γ απά τονογοηί βρίπέ ἴο Ῥοπάος ονος {ο Ἰήάά ση παγκίργίο», {νο 

4ο6ερ νγαγηῖπσ», απ ἴἶνο οχ]ιαρί]ο55 οοπβο]αίἴοη5 οῇ νο Βου] οἱ Τ4{6. 

Το Πϊπι Ὦο αἲὶ Ἡοπου, αἲ] σἱοτΥ, απιὰ αἲὶ ργαϊῖ»ο. 

ο. ο. ΕΙΙΙΟΟΤΤ. 

(61 ΑΔΕΤΟΝ, [ ΡΡΙΝΟΗΑΑ, ΒΕΡΤΕΝΕΡΕΕ, 1804. 



ΡΏπΕΑΟΗ 

Ἑο ια ὈπωώΦιατ ΕΡΕΤΤΟΝ. 

ΤΠΕ Ῥγοξοπέ ο1ῖοι 15 Ῥιί Πίο ἀιπογοπί {ποια ἴἶο Πγοί 1π {πο τοδ]5 

αγτ]νος αἲ, απά Ιπ ἴἶα εἰαϊοπιοπί οἱ ἴἶο ρηποῖρ]ο5 οἩ. ΥΙΟΙ {1ο5ο τοδα]έ5 

πισΙη]γ τος; Ῥαἱ, 1η ἴἶιο ἀθίαι]ς απά οοηβίγισΊοι ΟΓ πΙαΠΥ Ο6 {ιο ποίθς, 16 σν]] 

Ῥο {οαπᾶ {ο Ίπνο]νο «μαπσος Ροίμ οί ἀῑσίοι απά ατταπσοπιθηῖ. 

]οδο «μαπσος Ἰανο Ώουπ {οιιπᾶ {ο Ῥο ν]ο]]γ ππανοϊάαβρ]ο. Τ]ο βγεί οὔτίῖοπ 

γγαδ ποί οπΙγ τίοη γη] α 5εαπίγ 5αΡΡΙΥ ο Ῥοοκ», απά γη α νουγ Πίος 

Κπον]οίσο ο {ια οοπἰίθηί ο6 ία Αποζοιι Ύογβίοῦ5, Ῥαξ Ίνα οοηδίγασίοὰ ο 

Ῥυϊπάρ]ο5 ΙΟ], (ποιισ] 5ἴησο {οαπᾶ {ο ο 5οιπ απά ἐγαδνογίγ, 4ο πού 

αρροαν 1πΠ 50Π16 63565 {6 Ίανο Ῥοεῃ αΡρ]ες] σέ εα/Πς]οπέ οπδο απά ΠΠΡΙΙΟΙΟΥ, 

ος {ο Ἰανο τοσθϊνεά α 5πΙοϊοπ{]γ εχἰίοπἀοᾷ ταπσο οἳ αρρ]σαοπ. 1 15 15ο 

165. {ο ἀϊδσιῖςο ἴμο [αοί, ἐαί σγ]αί αἲ Πνςδί Ῥγοίοσκες {ο Ῥο οπΙγ Ῥατο]γ οτ]ῆσα] 

απά Ῥιαγ6ἰγ σγαπιαίσα1, ας Ὦγ ἆασγοβς Ώδσοπιο αἰ5ο οχεσοίῖσαἰ; απά ας 5ο 

{αγ Ἱπίσιεὰ Ιπίο ναί 15 ἀοσπιαίϊσα], α5 {ο σῖνο βγΣίοπια(]ό τοί6γΟΠΟΟΣ {ο ία 

Ἰεαάϊπσ {γοαΏιξδος προπ {πα Ῥοϊπί ου 5α]οοίδ ππάογ ἀἰδοιδδίοη. Τ]ο οχ- 

(ποππε]γ Ἰαπά τεοεροπ ἴμαί Όιο ἀηΤογοπί Ῥογβοπ5 ος (5 5ογίο5 Ἰανο πο 

νηἩ, Ίας Ἰεὰ Ιπ πο ΊναΥ5 {ο ἴοδο σταα] αἱίογαίοη5. Όπ νο οπο Ἰαπά, 

Όια πο αππαίατα]. ἀθδίτο {ο ππα]κο οα6Ἡ Ρογίῖοπ ππογθ ΥγογίἩγ οἱ {ο αρργοναἰ 

Οναί Παὰ Όσουη οχίοπάοά {ονγαγάβ 15 ῬγοάθόθδδοΥ, ας Ῥδοῃ 5Π]οπί]γ εατηγῖηπσ 

πιο οπ]νατά Ιπίο ψάρη]πσ Πο]ᾶ» οἱ Ἰαμου: οη (ο οἴ]ον Ἰαπά, ιο (ΠοπαΙγ 

οτίοἴαπας ναί Τ Ἰανο τοσοινοά οπι πια {ο πιο Ἠανο Ἰοά πιο {ο τοίγοης]ι 

π]αί ας 5οσπιεᾶ απού (γΊης, {ο ἆγνε]] υηί] εοπιοπη]αί Ίος {ουμπΙσαΠ!γ οῇ Ίαή- 

σαασο ΟΠ {ο ῬεσιΠατΙ{ες οῇ σταπιπιας απά οοηδίγαςομ, απά γεί αἲ ιο 5απιθ 

ἤπιο {ο οπίου πιογα {α]]γ προῃ αἲ] ναί ας 5εοπιοά {ο Ὀτίπς οί ο ἐοπΠΘΟΠΙΟΠ 

οὗ ΟιουσΏί απά 5οπεπςθ οΓ αγσιπηθηί, 

ΤΈ]ο Ἰαΐίοντ Ῥοτγίίοηπς5 ο πιγ γγοτ] Ἰανο ουν Ὀαξοά οἩ ἴἶιοδο βοππογγηας 

τοπιοβε]]οά Ῥτίπαϊρ]6ς, απά ---Ἡ 1 πιαγ ἰταδί {ο ορίηῖοη5 οἱ, ΡογμαΡρς, ἴοο 

Ρατίῖαὶ απά ΕΠεπά]γ ]πάσος ----5ο {4Γ βιιουρδ»α]]γ, ναί 1 μα] αρρατοπ!1γ Ῥα 

πήο {ο Ἱκοορ παπι α5 {πθ 5οτί οῇ εἰαπάατα {ο γγΙο], 1 (οά πιογο(α]γ σναπῦ 

πιο Η{ο απιά βἰγοησί], {ΟΥΠΙΘΥ Ῥογ/ίοης οῇ {ιο 5ογ]ο5 (ηογονου {ΠοΥ πιαγ 566πι 

ο ποσα 1) πιαγ Ῥο Ῥτοισ]ί πρ, απά {αίατο ρογοπ5 οοπ{οτηιθά. 
9 



νε! ΡΙΙΥΕΔΟΕΣ το τας δ1οονῦ ΕΡΙΤΙΟΝ. 

Τ]νο Ῥγοδοπ{ οὐ Μο, (νο, 15 απ ο[ονί {ο ππα]κο ΠΗΥ οαγ]θεί απ. ἀοοϊᾷσᾶ]γ 

πηοςί Πποομηρ]οίο Ἠνον]ς ἆδ πΙΙΟἩ αν Ροδδίρ]ο γοβοπιρ]ο ἴἶνοςο νήσο] πρραοπΙ1γ 

Ἰάνο 8οµ1ο ϱγοαίος πποάδαγος οῇ πια αγ απά οοπιρ]οίσπο5, Τί Ίαν Ἰπνο]νος, 

απά 1 4ο πο βοο]ς {ο ἀἰδσιῖκο Ἱέ νονΥ ρνοαί Ἰαῦου --- 1άΏοῦ, ροΥ]ιαρς, πο 

νοῦγ ΠΙΟ 98 ναη πης ᾱ- Ἠονν οομηπιοηίαχγ. Ἐον ποια] (νο ποίον 

τοΡΙΔΙΗ εαλκ/απ(ἰα[ήγ ναί (ἶνου Ἰνογο Ῥοίογο, απά Ονουσ]ι Τ Ἰανο {ουπά πο 

ΤΟΆΔΟΠ {ο τοίγαοί {ΟΥΠΙΟΡ ορ]πίοη», οχοορί ἵπ αὐοιί {ους οἳ νο ἀοραίαῦ]ο 

απ. οοπίοδίοᾷ ραβδασο»,Ι Τ μανο ε]] {οιπά Ενας νο Ἱπιογρο]αίίοι. ο πουν 

πμίίο, απ. ο ΠΠίΤού ΕΠΟ οῇ οκοσοιἶσα]. ϱοπηπποηίς Ίανο οὐ]σος πιο, ἵπι 

ΠΙΔΠΥ 63505, {ο αἱίον ιο αγγαπσοπιθη{ ΟΡ ένο αν]ο]ο ποίο, απιὰ οὐ σαδ1οπα]]γ 

ονοΠ {0 [06 ἴ]ιο γοατΥ απ, Ἰγ]κκονπο {αδίς οῇ {οία] γο-νν]άπα, απιά. γοσοηείγαο- 

Πομ.  το]οῖσο, Ἱον/ονοῦ, ΠΟΝΝ αἱ Ἰοησί] {ο {οο] (ναί ἴἶνο τοπᾶον ο ἴἶνο Ἰαίοτ 

Ῥογίοης οἱ Ες βογ]ο5 κ] Ππά πο νοτγ αρρτοσίαβ]ο ἀΙΤογοπσο γν]νοῃ Ίο {1ΥΠ8 

Ῥαο] {ο Επί οὐ 1ο ο νο βγεί Ῥογίίοῃ. Το γη] πουν πο Ίοησον Ὦο νη(]ιοιέ 

Όιοδο Ππνα]ααθ]ο συ]ος, πο Αποζοηι Ἡ ογβίοης; Ίο νε], 1 σας, ιά Ὀπέ {ανν 

Ἰπ]κς πηκεῖης ἵπ. νο οοπ ήπιο» Π]ηδίγαίίοι οΕ ἴ]ιο αγγαπσοπιοηέ, κύαγζς]ν απγ 

οπιςείοη οἱ α- 6οΠΠΙΟΠί οἳ. Ἱπρογίαπί ἀἱβογοποος οῇ γοπᾶῖηα, αι ο. ροϊπί5 

οἱ ἀοσῖπα]. ἀῑβισπ]{γ πο 5οπίοιι5 γναπί οἱ τοίογΘησο» {ο {ο Ὀοεί (ποσῖκος απἆ 

ΣΟΥΠΙΟΗ5 οἱ οαγ σγοαί Εησ]δ] ἀνίπος. Αί ἴἶνο εαπιο πιο Ίο η] βπά νο 

πιοίο οἳ Ιπίογργοίαοι απ ἴοπον οῇ σγαπηπια ισα]. ἀῑκοιςεῖοης ϱοςἱκο]γ ἴἶνο 

ραπιο.. Τ]μουσ]ι ένο ἀοία]δ ππαγ ο οσον ἀῑβοτοπί]γ σγουροᾶ, (νο ρπάρ]θς 

4ο ο ν]ιο]γ ππολαησεὰς απά 5, πο Έοπα αΠΥ πάπα ργοςοσοπ. {οχ 

{ΟΥΠΙΘΥ ορΙπΙοηΣ, Ῥα{ εἰπαρ]ν Ώοπι Ἰανῖπς {ουπά, Ὦγ εοπιογ]αΐ 8οΥογο (οδήησ 

απά Οπα], ναί νου ἆο αρροαχ {ο Ὄο βοιπὰ απά οοηβϊίοηέ. 

Έοῦ α ποίῖσο οῇ ἀοίαῖ], 18 γη] Ίο πουν ει]ο]οπί {ο τοίογ {ο {Ίο ϱγο[ασο5 {ο 

οατ]ῖου ρογ/ίοη»5 οϐ (5 βογίθ5, πιογο οεροςΊα]]γ {ο έλοδο Ῥγοβχος {ο ἴἶνο (ίτᾶ, 

{οατί], απά. Πῆ]ν νο] πιο», Τη ἨνΙο]ν ἴἶνο ἀἡΠογοπί οοπιροποπέ εἰομιοπίς ο έἶιο 

ποίον αὔονο α]]άεά {ο γη] Ῥο {ουπά ποβσσὰ απά Πηείγαίοᾷ αἲ 5οππο Ἰοησί], 

Τ]ή5 οπ]γ ππαγ Ὁο αάάσα, Ενα ραγσπ]αν οπγο Ἰας σσ. {ακοή {ο αά]αδί (ἶνο 

νατῖοις ΤΟΓΟΤΟΏΟΦ5, οροζ]α]]γ {ο 5ποἩ απἰ]ογῖῖος οἱ ᾖοηιποπέ οΕ6ἩΤΥΟΠΟΘ 38 

ἡγπποτς ΟΡαπιπιαν ο (ιο Άειρ Τεβίαπιοπ!, ἴο ἴλο ρασίπσ οῇ (ιο Ἰαΐοκί οὐ 11ομ.3 

Ἠογε, {γουα ΠπαβΙΠγ {ο ουίαϊπ αοσθες {ο (ιο Ἰαξί οὐ 1ῖοι οἳ γνογκΑ Ργονίοιις]γ 

1 Τ]ιοβο «Ἡαη σος ο ορΙηΙοἩ ννἩ]] Ὃο {Γοππᾶ ποῖσσᾶ ἵπ ιοί ἀϊ[οετοπί ρ]ασος. 1 λεεοε έἶια 

ΟΠ]Υ Ραβεασος αγ σα. Π. ϐ, προσανέφεντο; ΠΠ. 4, ἐπάθετε; ΠΠ. 19 ({ ραγ{), ἵν. 1Τ, ἐκκλεῖσαι; 

νΙ. 1τ (ΕΠΗ σΗέ1γ), βαστάζ(ω. 
Σ1 Ἠπνα α]εο τοία [πο έἶνα γοῇογοπσθς {0 {1ο (γαπε]α(ίοπ οὗ Νοππᾶςγ Ρἰαπιίης. 48 ῬαρΗεμοά 

ὃν Μπ. οἷνη, απ οἱ Μος Ποειγίπε ο) δίπ, 38 ρα ῦ]κλιεᾶ Ὦγ Μοδεγς. Ο]ατ]ς, εἰπερ]γ νῶο- 

οσο ο Ῥγεξεπος ΟΡ {Ἴχοχο νο]ππηος ἵπ ἔννο Ἰπ5ί]γ Ρρορα]αγ βογῖος πιπκος 1 ργοῦαβ]ο ελα 

1ΗΒΗΥ ΤΕΠΟΕΤΕ ΠΙΑΥ Ἠανα {Ἴχθρο νΟΓΚ5, ν]λο Ἠανο πο, απᾶ, ΡΕΓΗΗΡΑ, παν πο Όο ἵπ {πο ἸναὈ]ε 

οὗ οοπεα (πμ πο οτἱρίπα]ς. Το {ταπε]αέϊίοι οῇ {πο Ἱπίίον ο {αςο ννογ]κς μας, Ἰ Ῥο]1οναο, 

Ῥοσ Βοππεν Πέ εονογο]γ ογ]{οῖζοᾶ.  {οατ 1 απα παπα ῦ]ο {ο ἀο[οπα 1ε; Ῥηέ, ας (χο π]]αξίοης {ο 

Μή]]εν ἵπ παγ ποίος το]βίο πποτο {ο ϱᾳοπογα] ρτ]ποῖρ]ος {απ {ο πα ϊν]ά πα] ῥπεεασος, 1 4ο πο 
Ώπήπ]ς Ὠια πεποτα] τοπ ετ νν η] εαΠον ππαο] {Γοπα (ιο Ἱπασσιτασῖο ος Ἠαγεμσςς οῇ (1ο (γαΠΡ]Δ- 
Πο. 



ΡΕΓΕΑΔΟΙΣ το ΤΗΕ ΘΕΟΟΝΡ ΕΡΙΤΙΟΝ. ΧΙΝΧ 

αποίοᾶ, ἐῑίς Ίνας πο Ῥσσῦ ἆοπο, ιο γοπᾶετ ανἩ]]. οοπαπιοΠ]γ πιά 6οπ1ο αἰαδίοι 

{ο ἴἶιο οοπ(πιχοᾶ τ1δο οἱ ἴἶνο αιπλλορΙ(γ ἵπ 15 οαγ]ῖογ {ο} 

Τ ππαγ αἰκο γομιατ]ς ἐἶναίς ἵπ ἀο[ογοπςς {ο ἴ]ιο γήρμος ο 8οΠιο ος πιγ οτΙϊσς, 1 

Ἰανο Ῥγοβχος {ο ιο Ἡρίδί]ο α- {ον 5οηίοποςς οἳ Ιπίνομοίοι, οἴνίπς ἃ 5άΠ]- 

πΙΔΥΥ αοζοαπί 08 νο γονα]ί5 οἱ γουσμί ἠίονίσαὶ οπἠοῖδα. Τίς Ῥογίίοη ο 

αογο] Πογαίαγο Ίαν Όσοι. 5ο Γ4Ι1Υ ἰποαίσά, Ῥοί]μ ὉΥ Ὦν. Γλανϊάδοη αππά Ώοαπ 

Α μονά, απά. Ίας (αγίμον γοσσῖνος 5ο πΙπόἩ. ναααδ]ο Παδίγαον. οι Όλο 

οχοσ]]οπί 15 ο/ δαὐι Γαιἱ Ὁγ ΜοβδίΒ. ΟοπγΏοαγο απά Πονδο, ἐαί 1 {6εὶ 

1ξ πουν ΠΠ ΟΟΟΣΝΑΥΥ {ο 440 ππογο ἴἶαπ {ο σγορ {ομοίου α {ον γοιησ]κς {ον ἴια 

Ῥοποβί, πο οἱ ἔἶνο ον σα] 56μο]ατ, Ῥι{ οἱ (ο σοπογα] 5ἰπ]οπί, {ο Ἰνλοπι {παρα 

Ἠνίοβ ποίῖσοος 5οπηθίπιος Ῥγουςθ αοοορίαΡ]ο απά 5αρσος/ίνο, 

1 ππΠδί πο οοπο]αάο νίλοιξ οχρτορδίησ ΠΙΥ Ἰθαγίγ 5οη59 ΟΡ ἴ]ο να]ιο οί 

βονονα] οοπιποπίαγίο5 ἰἶαί Ἰανο αρροατεά εἴπόο ἴλο ριβ]σαίῖοι ο πΗΥ βγεί 

οάἱίοι.. 1 ἀοφίγο Ῥατοι]α]γ ἴο 5ροοΙῇ ἴμορδο οῇ πιγ ῄήοπάς, Ώοαπ Αμοτά, 

απά Μγ. Ῥασσο, απά (ιο (Ποιο]ί(ι] οοπιπιοηίατγ ΟΡ ΠΙΥ ΚΙπά «ογγοεροπάσηί, 

Ὦν. Τιγπου, οἱ ανν Ὑουῖς. Ο8 ἴἶιο στοαῖ να]ιο οἱ ἴ]ο βπρί ο ἴιοδο 1 15 

πηΏΠοςΘΕΡΑΥΥ {ΟΥ Πιο {ο βροαϊς; ΠΙΥ Ργοφοπύ ποίος ν]] βἰνουν που σαγοβιΙγ 1 

ανα οπβιἀογοᾶ {νο Ἱπίογργοίαίίοης αἀναποσά ἵπ μαι οχες]]οπί Ἰγοτίς, απᾶ 

Ἰουγ ππαςἩ Ι το]οῖςς {ο οὔαογνθ ναί ἴἶνο τοδα]ί5 αἲ νΙσἩ νο αγνο αγα ποί 

πηατκοὰ Ὦγ ΠΙΣΠΥ ἀἱΠογοποος οἱ ορϊπίοη.. Τ]ο οαΙοη οἱ ΜΥ. Ῥασσο πν]ἱ Ῥε 

{οαπὰ νουγ α5οβα! ἵπ οπ]ἶσα] ἀθίαῖ]ς, ἵπ ἴ]νο σαγα[α] απ (γνογίιγ τοίογοποθς 

πνμ]οἩ 1ὲ δαρρ]ίος {ο πο οἰάσν Μίαπάατᾶ γγογ]κ5 ο ΙεκιεοσναρΗγ, απά 1η γν]καύ 

πΙΥ Ὄο (ογιος ρ]ιγαφοο]οσίσα] απποίαους. Τ]ο (ήτα οῇ νόσο ννογ]κς ἀῑβονς 

5ο ΠΙΙΙΟΗ {οἱ ιο Ῥγοδοηί Ἱπ 15 Ρίαπ απά σοποτα] «οΠΡΙΓΙΟΠΟΠ, ἂ5 {ο πια]ο 

ἴνο Ροϊπίς οἱ οοπίαοξ Ἠοίνοθη 18 5ο ΠΟ {νου {απ 1 οοσ]ά γίδα: Ῥαέ 1 

πΙΥ νοπ{αγο {0 6ΧΡΥΟΣ ἴ]ο οΡΙΠΙοΠ, λαί {μα γοαάθγ νο βης5 ἨΠΙΣο]Ε ππογθ 

Ἱπίογορίοά Ἱπ. σοπογα] Ἱπίογρτοίαίῖοι. (αν. ἵπ. δολο]ασίο ἀοίαϊ], γη] ΤαΥ6ΙΥ 

οοπηκα]έ {νο οχκρ]απαίοτΥ ποίος γη ]οιῦ Ῥτοβί απά Ἰηδίγιοοη. Το τοζθηί 

οάϊῖοι οἱ Ῥγοίοκκου εοὐνοίὲ Ίας πού Ώσυι ονοτ]οοκαά; Ῥιέ αἴου {νο «ατοβαΙ 

απά πμιίο οχαππαίίοπ οἱ 15 Οοπιπιεπίαγ/ οπ ἴιε Τηεκκαϊοπίαπ», πλίο 1 

πηαᾶο Ἰαδί γοαν, 1 Ἠανο Ῥεον. το]ποίαπί]γ {ογοσᾷ Ιπίο νο ορίηίοη (αί οι 

αγίοιης οἱ Ππίονργοίαῖοπ αγς 5ο τααϊσα]]γ ἀλογοπί, ας {ο πηακθ α- βγδίοπιαίίο 

τοίογοηος {ο {ο πνοτ]ςς οῇ (ῑῖ5 οἸονον Ἠτῖίθυ ποῦ 50 ΠΘΟΘΣΡΑΤΥ ἃ5 πη]σΏί Ἠαγα 

Ῥσοι έλα οᾳ5ο 1 οισ νίονγ5 οἩ πποπποηίοις 5αΏ]εοίβ Ἰαά Όσον πιογο αοογζαπί 

απά ἸαγπιοπΙοιΙβ. 

Ῥοίοτο 1 ἄνανν ἔλοδο ΤοπηβΥ]Κ5 {ο α οἶοβο, 1 πιαδέ πο {α]] σγα(οβι]]γ {ο τοίατῃ 

παν Ἰοαγί[ο]ε (παπί {ον ἴἶο πήπιοτοις Κῑπά απά Ἱπιροτίαπὲ 5ασσοςίίοης 

πμίο]ι 1 Ἠανο γουσῖνοᾶά βοπα ρηϊναίο ΠΙοπάς απά {οσα ραῦ]ίο επ οἴκηι, ΡΥ 

1 Τη {1ο ποίο οἨ ὀρθοποδοῦσιν (οἶαρ. Π. 14), 1 ανα βΗ1] Ῥδοι ππαῦ]ο {ο γαγΙγ {ια ταίευ- 
οΏσος {ο Τ]ιοοογις Βπθϊέα. Το Ῥοσί οὐ 11οη, 1 Ῥα]ίσυο, {5 {ναί οἱ ΒΙγπποιιά, απιά (μής Τ Ἰαγε 

δος, 35 Υνθ]] απ οΠ6 ΟΥ νο ο(116Υ5, Ὀπί ννπλοιέ οΏοοί. 1 εοι]ά νο μρ]αᾷ 1 εοπιαο τεβᾶσγ, 

εκρετίοιιοσᾶ π ΡΙΡΠορταρΗγ, ου] ἀῑτεοί της {ο {πα οά 1ου. ΡτοβαΡ!Υ τείεττεά {ο. 



χΧχχ ΡΠΕΕΛΟΕ το της ΜΡΓΟΟΝΡ ΕΡΙΤΠΟΝ. 

Οκ αἷά 1 Ἰανο Όσον οπαῦ]οά {ο οογγοσί Ὑ]αίονον Ίνα εοεπιοᾷ ἀοιδί{α] ο 

ογγοποοα: απ {ο ἴἶιοδο (Ποπά]γ οομηΠιοΙί5 ἴἶνο ππονο Ῥογίοοί {οσα ἵπ γνλήσ]ι 

ἐή5 οοπποπίαγγ πουν ἄρροαΙ5 Ὀσίονο (νο 5ίαάοπί 18, ΤΠ ΠπάΠΥ γοβρθοί5, ]1511γ 

ἀμο.. Έγοα ΤΗΥ ΤΟΔάΦΥΑ, απά ἴ]οβο νο απο Ππίογορίος 1 (Ἴνορο νογκα, 1 {σα 

ΙΊ πηδί πουν ο]αϊπα 8οΙ16 Ιπάασοπος 9 {ο (ο Γαίαγο ταίο ΟΕ πΙΥ Ῥγοσγθβς. 

Ἠγή]ο Τ πηαγ ῬγόδΗπηο {ο [ου {ο ἴἶνομα ἴἶνο απορία α5αγαπος (ναί, γη]ή]ο Πίο 

απά Ἰοσ]ήν αγο εραγοὰ {ο ππο, (ο οπγναγὰ 60196 Οἱ {Ἴλοδο νο]πππος γη] πο Ὦε 

αεροπά ο, Τ πηαδί πο ΣΙΡΡΓΟΒΒ νο {αοῖ, ναί ενα ἀπί]ος {ο νΥ]ήο]ι 16 Ίνα πο Υν 

Ρ]ου5οᾷ (οά {ο οα]] πιο αγο 51ο] α5 Ὠπαδί ποζθκκαΠ]γ 61150 {πο αΡρθαταποο ο 

βιίαγο οονηπηση{ατίο8 {ο {ακο Ῥ]ασο αἲ 5οππονν]ναί Ίοησογ ἸπίθγναΙς. Τ]ορο γν]ιο 

αγο αοηιαϊηίσοά, γη] 5ίαά]ο5 οῇ ή παίατο, γν], 1 {οοὶ 8αγο, αστος νη(Ἡ πιο, 

ναί Τε ἵν Ἱππρολείθ]ο (ο Ἠά ΕΥ 5ο] νγογ]κδ: παν, πποτο, Τ απι εοπν]ποσα ειαί αἲἲ 

βοΏογ (ήπ]κους γν]] «ΠΟΥ ἵπ ἐἶο ορίηοπ, Εἶναί λογο 15 πο οπο (πο {ου νήσο] 

ἃ. ντῖ(ον νι] Ἰανο Ἠογοαίίον {ο ΝΟΥ Ῥοίογο ἴἶνο ἀγοαᾶ (πραπαὶ οὗ ἄοἆ νηι 

ΊΠΟΥΟ (ον μ]ο εἰποίηο»», έἶαν {ου Ἠανίπς αἰίοπηρίοά {ο οχρ]αῖη {λα εγετ]αείπς 

Ἰογᾶς οἳ ΤΑ{ο νι Ἰαρίο απά Ῥγουριαίοηϱ. ΊΝλοΠ νο οοηδίάεγ οΠΙΥ {πε 

ογγους απ {ααγος Ενας πια] οΥΘΥΥ ρίασο ἵπ ο πηοδί ἀε]]ρογαίε απᾶά πιορί 

πησ{ηγοᾶ Ῥγοσγο5ς, ΘΥΕΠ ἵπ ππογθ]γ «οοπ]αγ εα]οσίς, γθ πΙΔΥ γΥο]] Ῥαιιςο Ῥοίοτο 

νο ΡγΟ5ΗΠΙΘ {ο ἨΗΤΥΥ (τουσ {χο αποζιατΥ οῇ ἀοά, η] ιο ἀῑδί απά {σ- 

πηοῖ] οῇ πογ]ά]γ, φο]/εοσκίπα, απά Ἱτγονογοπί ερθεᾷ. 

Μαγ (ιο σγοαί Εαΐλιον οἳ 1ήσ]ιί5 Ἰοοῖς ον γι ππετογ οἩ ἰΠῖ5 εβοτί {ο 

Π]ηκίταίο Ἠῖς ννογᾶ, απά ονθτγι]α 1έ {ο Ἠ]ϊ5 σ]ουγ, 1118 Ἡοπος, απά Ἠϊ5 Ῥταῖρο. 

ΟΑΔΝΕΠΗΙΡΑΕΕ, 28ΤΗ ζΑΝΌΛΗΣ, 1809. 



ΙΝΤΠΡΟΡὉὌΟΤΙΟΝ. 

ΤΠ15 απ]πιαίθᾶ, αγοππιοπίανο, απά Ἠϊσ]]ν οἸατασίθτῖσήο Ερίδῆο που]ά 

αρρααν {ο Ἠαναο Ῥεον υηίος Ὦγ Ῥί. Ἐαα] πο νοΤΥ Ίοησ αἴἴον Ἰῖς ]οιγποΥ 

(πτοισ] (α]αίία απά Ῥ]ηγοῖα (Αοῑς κνυ. 25), απᾶ ἃ5 ἴ1ιθ ταχέως (6. 1. ϐ) 

εθέπιΣ {ο 5ιισσοθί (Όί οοπηῤ. ποίος, απά 56ο οοπίγα, ΟΟΠΥΡ. απά Ἠοννε. οοἳ. Γαι, 

γοἱ. π. Ρ. 164, ο. 2), {ονατᾶς {Πο οοπιπποπέθιηοπί οἳ {ο Ἰοπσίμοπεά αΏοᾶςα 

αἲ Έρ]οξας (Απίάππη 64 οἨ 55 ἴο Ῥεπίουο»ί δῖ οἳ ὅδ; «οπιρ. Αεί5 χὶκ. 10, κκ. 

81, 1 Οογ. χγἰ. 8), {ουπιίπσ αρραγεπ!]γ ιο Ηγςί οἱ ἐ]αί 5οτῖες οῇ Ερϊδί]ες (α1., 

1 0ο. 9 0ο5., Βοπη.) πν]ήε]Ἡ ΙΠίθγνοπος Ῥαείνοον {ο ΕΡ). {ο ἴιο Τ]μορδα]οπίας 

απά ἔἶο {οιν Ἐρρ. οῇ ο Πγςί οαρνΙίγ (0οἱ., ΕΡΗ., ῬΗ]οπι., ΡΙ].). Τε γας 

αἀάγοςςαςα {ο (πο «μαγο]ος οί ιο Ρτονίπες οἱ (α]αία (6Π. 1. 9), ---- ἃ Ῥτονίπες ο 

πνη]οἩ ἔἶνο Ἱπ]αΡιίαπ!ίς οοι]ά πο οπΙγ Ῥοαδί α (πας οπἰσίη, Ῥαΐῦ αἶςδο αρροαχ {ο 

Ἰανο τοίαϊπαἆ 5οπιο οῇ {πο ρεζπ]αγ]ῖε5 οί ἴἶλο (α]Ιο επατασίθυ: 566 Ποίθς ΟΠ 

οἩ. 1. 6, ΠΠ, 1. Το Ερϊεεο ἵνας ποῦ ἹπιρτοβαβΙγ αποεγο]σαὶ ἵπ 15 εΠατασίετ 

(6ου ΟΙρίαι5. οἩ. ο]. 1. 2, απά ποίο5 οη 6. νΙ. 12), απά πνας εα]]οᾷ {οτίμ Ὦγ 

Ενα εοπιθγν]λαέ ταρῖὰ Ίαρςο οἱ ἴ]ιο (αααίίαης Ιπίο {ο 6ΥΤΟΥ5 οἱ ο πάαΐκπι, ὙΠίσ]ι 

Ίνογς ΠΟΥ Ῥοΐπσ ἀἰκεοπιπαίοά Ὦγ απρηϊποῖρ]οά απᾶ 5οἡ-5οσ]κῖησ {θας]ιεγ5 

(οοπιρ. οἳι. υΙ. 12, 19) νι α ἀαπσογοι απά Ῥογμαρς ππαῄσπαπέ αεβνΙ(γ. 

Ασαϊηςίέ {οσο ΘΥΤΟΥΑ ἴἶο Αρορί]ο Ιαά αἰτοαάγ 5οἰιπΏ]γ Ῥτοίορίοά (αι. 1. 9), 

Ῥαΐ, 5 ή Ἐρίκί]ο 5Ποννς, ν( αἲ Ῥγοδοπῦ 5ο ΠΗίί]ο αὐίάϊπσ ο[οεί, ἴἶιαί ἔἶα 

1πάα]σῖπς ἴοασμους ἵπ (παΐΐα, ΡοβδΙΡΙγ γασγαϊ(ος υγ] Εγοδίι οπηϊδδατίες {ποπα 

Ἰογικα]ομα, πογο ΠΟΥ πο οπ]γ εργοπᾶῖπσ ἀαπσογοις 6ΥΓΟΥ, Ὀαέ αθεαϊ]πσ ἴ]ο 

νοχΥ αροΣίο]ίο απ{]ογγ οἱ Ἠϊπι νο Ἰαά {ουπάθᾶ (Ἠοδο «ματε]ος (εοπ1ρ. 61, 

ἵν. 19), απά νο Ίουαᾶ ἴλοπι 5ο Ἰνο]] (εἰ. 1ν. 19, 20). 

Ίπ αοεοτάαπόθ γη] (]ς έλα Ἡρίδί]ο παίαγα]]γ ἀῑνιαςς 1{5ο]{ Ιπίο ἤπωο 6ΟΠΙΤΟ- 

νοαγεῖαὶ Ρογίοης, απᾶά α οοπο]πάϊπσ Ῥογίῖοπ γΥΙΟἨ. 15 πιογο «4ἴγαςί]γ Πογίαίοῦγ 

απά Ῥγασσα]. Τ]ο [γε Ῥρογίον (6. 1. 1.) νο Αροςί]ο ἀονοίος {ο α 46/ειος 

οῇ Πῖ5 ο[ῆσα, απ ο5ρεσΙα]]γ {ο α τους οἱ Ἠὶ5 ἀῑνίπο σα]]ῖηπσ απά ο 5 Ἱπάςθ- 

Ῥοπάσπεο οἱ αἲὶ Ἱαππας. απλοτίίγ (61. 1. 11---ν 10), ---- πᾶγ, 5 Υ6ΥΥ ορροεί- 



ΧΧΗΠ ΙΝΤΕΟΡὉΟΟΤΙΟΝ. 

οι {ο 18 ἵη νο Ῥογκοή οὗ Βί, Ῥοίου, νο ναί Αροζί]ο Ίνα αοέσᾷ νε] Ἱποση- 

αἰνίοπον (ο. , 11-51). Τη νο κεσομ, οἳ Ναί ΠπαΥ Όο σα]]σὰ εἶνο ροἰεπιίσαὶ 

Ῥογίοῦ. (οἱι. Π, Τνιλν νο Αροφιϊο, Ὀοι]ν Ὁγ αγσαπιοηέ (οι, ΠΠ, 1, εη:), αρροα] 

(οι. ἵν. 13---20)., απ Πλαδιγαάον (6Ἡ, ἵν. 1---τ, 91-50), οείαὈ]ῖκ]νος εἶνο ἐγαία 

οἱ Όνο Εππάσπιοπία). Ροδίους ναί Παβήβοαίον 1 Ὦγ {αι απ. πο Ὁγ ἶνο 

ἀοσά» οἱ νο Ίαν (ο. 1. ὃν 6), απά ἴἶναί 1ου αἱοπο γν]ο απο ο {αν απο (ιο 

Ἰπ]ογ]ίου» ο νο ργομαῖ5ο, απ νο πο οή]άτον οἳ ΑΡταβαπας 6ΟΠΗΡ. ΠΟΙΘΒ ΟΠ. 

οι. 1. 99. Τίνο ηἱγά ροτίίον (ο. ν. νΙ.) 15 ἀονοιος {ο ογίαίουγ νναγηῖης (ο. 

ἵν. ὃ]---ν. δν Πλαείταίοις οἱ ν]ναί σου (α{ο5 α γέαί Πιβ]πιοπί οἱ ιο ανν (ο. 

ν. 15---26), ργασίῖσα] ΠηδίγασΏους (οἶι. νὶ. 1---10), απιᾶ α- νϊν]ά τοσαρι(π]αί1ο 

(αν. νἰ. Τ1---16). 
Τ]ιο σοππεπο»ς απ απἰλοπΠσΙ(γ ατο εαρροτίοὰ Ὦγ ἀῑκάποι οχίογπα] (ο]- 

ΠΙΟΠΥ (Ίτοπαρας, Παν. 111. Τ. 2, οτί]. 4ε Γγανογ. δ 6: 96ο Ἰατάπουν, 6 εα- 

ΟΜἱήη, οἱ. Ἡ. ϱ. 165 5η., Τανίάκοἃ, Γπιγουμοιίοπ, Ἡ οἱ. 1. ϱ. 818. 8ᾳ:). απά, ἃ8 

νο πη]σηί Ἱπίον [οι να 5ίτηκπσ]γ οπατασίοτὶδί]ο 5ίγ]ο οὗ νο Ερίρ]ε, Ἰανθ 

πονεγ Όσοι ἀουδίεὰ Ὦγ αγ τεριίαθ]α ος; εοπιρ. Ἀεγεν Πἰπίεί. ρ. 8. 



ΤΠΕ ΕΡΙΡΤΙΕ Το ΤΠΕ αλΙΛΤΙΑΝΣ, 

ΟΕ ΕΠΕΗΕΤ.Π. 

Αροβίο]ϊς αάάτοςς απά εα]- 

πἰαίίοῃ, σοπο]αάἶπρ νι α 

ἀοχο]οβγ. 

1. ἀπόστολος] ΄απ ΑΡοδίε, ἵπ ἴ]ια 

Ἠ]ρ]ετ απιά Π1οτθ οδροσία] πιοαπίης οἱ {μα 

ποτ; απά α5 5ασἩ (ρατσ]ατ]γ νε 6Ἡ- 

Ἠαπεεὰ Ὦγ {πε βιιεοθεάίπς οἸαιςθ), α {ογοῖ- 

Ῥ] ρτοῖοδῖ ασαἰηςί {πε Φιιάαϊςίς, ννἩο Ρτοῦ- 

αΏ]γ τοβιςδοὰ {ο αβΡ]γ Τὸ ἵπ (πῖ5 ρατισου]ατ 

8656 {ο αΠΥ οι{ οἱ πε εἰσηίβσαπῦ ΠΠΙΡΘΣ 

οἱ ἴπε ννε]νε; «οπιρ. Ηι]σεπ{ «αἰαίεγ- 

ὁγίοᾗ, Ῥ. 107. Ττ πιαγ Ὦε οὐδογνες (6οπΠρ. 

Μαινίσς, ἰ πέν οἱ Ν. Τ. ϱ. 402) εῑπαί ἴπα 

ααοείίοπ Ιπνο]νοά ΠΟΤΟ {ηαη ΠΠΘΤΘ Ῥε- 

5οπα] 5]απάογ (τὴν γεγενημένην διαβολήν, 

Τηεοά.): ἴπ αδεοτίῖης ἴἩο Ῥτοὔπ]ίποηςσθ 

οἱ {πο Ένγε]νε ονετ ιτ. Τα], {Π6Υ Ίνετα 

Ῥτασιἰσα]]γ ἀοπγίπσ ΟἨλεῖες Ῥογρείια] 

χη]θ ονετ Πί5 εἨιτοἩ. γα τορατὰ {ο 

{πο πιοαη]ης οἳ ἀπόστολος ἴπ δὲ. Τα])8 

ἨΡΡ., ννο ππαγ τοπιατῖς (ναξ ἵπ α {ονν ἵη- 

βίαποος (ο. {. 2. ὧοτ. νυν. 28, απιᾶ πιοδύ 

Ῥτοῦδαῦ]γ ὮΠΙ]. Ἡ, 25, 568 ποίες. πι ζοο.), 

1ΐ αρρεατ5 {ο 6 τιδεᾷ πι 15 βιππρ]θ 6ίγΠ]ο- 

Τη 9 ΟοἨ. ΧΙ. 19, 1 Τ1655. 

Ἡ, 6, το παραπίης πιαγ Ὃρ {ποισΠί ἀοιὈί- 

Φα]: Ὀιές ἵπ ΊἸκοπι. Χνι. 7, οἵτινές εἶσιν 

Ἰοσῖσοα] 5οηςο. 

ἐπίσημοι ἐν τοῖς ἄποσ, «λοις (6ΟΠΙΠΙΟΠΙΥ 

οτε ἴπ 15 5οπ56, ΟΟοΠΥὈ. απᾶά ουν». δὲ. 

αι, νο]. 1. Ρ. 463], ἴπο οοττοςί ἰταπς- 

1αΐΐοη αρροαι5 σοτίαΙΠ]γ ἐλαί ο Εγίίζεςμο, 

ΑΥΎΛΟΣ ἀπόστολος, οὐκ ἀπ ἀνβρώπων 

οὐδὲ δί ἀνθρώπου, ἀλλὰ διὰ ᾿Ιησοῦ 

εᾳπ1ρρε απ ἵπ ΑΡροξίο]ογαπα οο]]οσίο Όεπε 

απάιαπέ:. «οπιρατο Υπο, Ιὲ ΗΒ. Α. ν. 

Αρονίοῖ, ο]. τ. Ρ. 69, ποῖο». Ίπο να- 

χ]οι5 αρρΙσατίοη8 οί ἐπί5 ννοτὰ ἵπ 606165. 

ντίέοτ5 ατα ποϊῖίσοεά Ὦγ ιΐσαν, ΤΛεδαιη". 

5. Υ. Υο]. 1. Ρ. 476 εα., Ἡαπαπη. ον. Πέοπε, 

πν]. Τ. 

οὐδὲ δι ἀνδρώπου] 'ποί {0η Ώιθγι 

πογ ὂὴ πιαπ͵) 'ποῦ {ΤΟΠ ΠΊΕΠ 45 απ α]ππαία, 

ΠΟΥ {ΠποιβΏ πια α5 α πηθα]αίε αιι{Ποσϊ{γ,᾽ 

---ἴλα Ῥτορ. ἀπὸ Ίετα εοττοςῖΙγ ἀοποίτς 

{έλο σαιίδα γοπιοέζο» (νππο, γ. ὁ 17. Ὁ, Ῥ. 

981, Ῥογπλματάγ, Φήπίαα, Υ. 192. Ῥ. 222), 

διά, ἴ]ιε οαιίδα πείαπδ; 5θο ΊΝΙποτ, ὃ 60. 

6, Ρ. 572, ἄτορη, «. ρ. 299. ᾿Απὸ ἵδ ίῃια8 

ποῖ «{οΥ ὑπό. Βτονγπ ἔπ ἴοο (εοπαρ. Εϊς]ς., 

Ο1ς1.), α5 1116 τ15ε Ο{ ἀπὸ {9 ὑπό, εδρεεία]]γ 

αἴτον Ῥαβίνος, {ποις]Ώ {ουπᾶ αρρατοπ{]γ 

οὐκ ἀπ᾿ ἀνθρώπων 

Ίπ ΦΟΠ1Θ {οὺΥ Ιπςίαποθς ἵπ οατ]οτ νυτίίετς 

(Ῥορρο, Τι. τ. 11, Υ οἱ. τ. Ρ. 168), 

οοσαβίοπα]]γ η Ἰαΐετ (Ῥετη]ατάγ, δέ. Υ. 

19, Ρ. 224), απά {τοηιεπ{]γ ἵπ Ὦγζαπέϊπε 

τοθί, ἆἀοοῦ ποῖ αρροατ ἵπ δὲ. Ῥαι]”5 

Ἠρίβί]ες, πος ἵπ. αΠΥ ἀθοίἰκίυο Ἱπδίαπος 1π 

ολο Ν. Έ.: εοπιρ. ποτ, γ. ὁ 4Τ. Ὁ, Ρ. 

832, πΠοίθ. Τη α]] 6.865 11ο ἀῑξιιποίϊοπ Ὀε- 

(ννοσπ {ο Ῥτοργ. 56οπι5 5ι/Ἡ οἴοη!1Υ οἶθαι : 

ὑπὸ Ροϊπές {ο απ αοί]οπ ν’ Πίο] τοςι]{5 τοπα 



24 αΔΙΑΤΙΑΝΡΒ, ΟπλΑς. 1. 1. 

Χριστοῦ καὶ Θεοῦ πατρὸς τοῦ ἐγείραντος αὐτὸν ἐκ νεκρῶν, 

ἃ ΤπΟτο ἱπππιοδϊίαίο απά αοέίυε, ἀπὸ {ο α 

165 ἱπαπιοδίαϊίο απά ΠΠοτο ῥαδδίῦο 681156: 

οοπΙρ. οτπι. Βορὴ. Εἰεσ. 05, απὰ 9οο 

Έοπη. κἰὶ. 1. (1νασληεν Ί ἐδο]ις)ν Ντο δὲ. 

Ῥα]” οοστοςς 1156 ΟΓ 1Ἴχο5ο ΡΥοΡΡ. παπα Όθ 

οοπίταρίοὰ ντ] ναι οὗ ΟἨγγεοῬί, ἐπ ἴοο, 

Ύ]μογο αγο, Ιπάσσά, Γονν Ροϊπί5 ΠΊοτο ε]αί- 

ποϊοτίκιῖο ο{ {ο Αροβί]ο5 ίγ]ο {αν Ἠἱ5 

νατῖοὰ Ὀιί αοοιχαίο 15ο ο Ῥγορρ. ο5Ρ. ο 

ἔννο ος Ππογο 1π ἴἨο 54116 ΟΣ π ΙΠ11Π6- 

αἴαδ]ν οοπΏϊσιοςς ϱἸαμδο ο. σ. εἰς... 

ἐπί, Ώοπη. ]. 255 ἐξ . . . διὰ . . « εἰς, 

πλ, 3. ἑὴ) .,. δὲ... ἃ, Ἠρα. ἵν. 

6: ἐν . . . διὰ... εἰς, 0ο]. ἵ. 16), {ος 

Ένα Ργροςο ο{ πιο Ῥτεσϊσο ἀθβηίιῖοι ος 

Ἠπαια(ἶο; οοπαρ. 11ος, 00, ζ. ο. Ῥ. 512. 

δι ἀνδρώπου] '{λγοιρ] πια, οὐκ 

ἀνθρώπῳ χρησάµενος ὑπουργῷ, 1 οοᾶ., ---- 

πο ΝΙ αγ εἴαθ]οᾷ {οχος 1π ἴ]ο εἶπσιι- 

Ίατ αξ ροϊπίῖης {ο αΠΥ ρατϊσι]αγ ΙπαΙν]ά - 

πα] (ΑΓοξλοῖπα, Πἱεὀ. απίο Οοπδίαπέ. ϱ. Τ0), 

πΟΣ Υοι {οτ εο]οτηπΙ(γ’5 5α]κο, 35 πποτο οχ- 

ο]αδῖνο (ΑΙ), Όαί Ἱπρ]γ ας ἴ]ας {οτπῖπς 

α ΠΠΟΤΟ πα ἴιιτα] απϊΠοςϊς {ο {ο {ο]]οννίης 

.-οκαὶ Θεοῦ 

πατρός ] "απά ο έλο Εαίλογ;᾿ ἵπ πο- 

Ποραῦ]γ οἶοδο απίον ΝΙἩ Ἴησ. Χρ., Ὀοί]ι 

Ῥοῖυς ππάἆον ἴα νΙποι]απι οἱ {πο οἴηρ]ο 

Ῥτοροξίτίοι. διά; «ϱΟΠΙΡ. Υ6156 ὃ. Ίνα 

πηϊσΏί Ίχοτο πο πππα(υτα]]ν Ἠανα οχροοί- 

εἆ καὶ ἀπὸ Θεοῦ πατρός, 45 [οτπιῖης αἃ 

ΠΠΟΤΟ οχασί απλοδίς {ο Ὕαί Ῥτοσθάσ5, 

απά ἆ5 αἷκο ουνίαίϊπς α τοῖ, οἱ διὰ ἴο {ο 

οαια ῥγἰποἰραἰἰ (ᾳα]. 1. 19): «ΟΠΙΡ., 

Ἠούνενεχ, 1 Οος. 1. 9, απὰ 56ο ν πετ, (γ. 

ᾧ 47.1. ρ 959, απά {ο δι ἵπ Επί. οη 

Τοπε. 1. ὃ, Νο]. τ. 10, ---- Ὁαῖ οχο]ιιᾶο {ποπι 

16 1 Ῥοι, Π. 19, 14. Τη {1ο ργοβεηῖξ «896 

{λα 15ο ο” διὰ 56εΠ15 ἆπῑο ρατί]γ {ο α Όσον - 

11γ οἳ οχρτορδίο, νήσο] ἶς οὐνίοιιδ]ν Ὀο]ι 

παίυτα]. απά ππιῖςεῖυ]ο ννηοτο 1 ἵ5 πο 

πθοθξδατν {ο ἆτανν βιτῖοί Ἰπος Ὀθέννοσ 

4ΡΟΠΟΥ, οτἰσίπ, απ ππθάἵαπα (οοπΏρ. Ἠοπῃ. 

ΧΙ, 94, απ] ονοπ Ῥ]αϊο, 3/Π1ροΝ. Ρ. 1868 Ε, 

διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ. ----- 

διὰ τοῦ Φεοῦ κυβερνᾶται), απά ρητί]ν {ο απ 

1πδποίΙνο αβδοσϊαίίοη ΟΕ 116 Ίο Ὦ6Ι5ΟΠΒ 

οἳ ἴ]ιο Ῥ]ορςοά τιπϊγ ἵπ Ἰή5 εἸοίσο απᾶ 

σα]]ΐπς 15 απ Αροβια. ο αχρο (ί5 88 

α ἀἱγεοί ενἰάεπος {0χ Τ]ιο ὁμοουσία οἳ {1ο 

Τα1]λου απά ενα Ῥοη (0Ἠγ8., Του.) πιαγ 

Ῥετ]αρς ὃς τὶσ]]γ ἀθοππεᾶ Ῥτευατίουβς 

οί ϱ.ἴ]] (ἶνοτο ὁν εοπιε(ηῖης 9ΕΥΥ ποιῖοθ- 

αὐ]θ 1π (ΐ8 18ο ΟΕ α 6ΟΠΙΠΠΟΠ Ῥτοροβίοη. 

νε] οι] ο Πτεί απά 5ουοπᾶ Έε- 

ΒΟΗ5 ΟΙ 11ο ἘσιπΙ(γ, Ὦγ α Ὑπίον 5ο 6ΗΠΊΙΙ- 

Ἰαμϊνο, απἆ γοί {ος {πο πποξί ρατί 5ο οκ- 

αοῑ, 1π Ἠ]5 15ο οἳ Ρτοροςίἴομς ας δε, Ρα]. 

Θεοῦ πατρός] ' ἄοά {λε Γαίλον;᾽ πο 

1π {ο οτάἵπατγ Ιπο]αδίνο τοίστοπιος {ο α]] 

ΠΟΠ (Ώο Ίγ., ΑΙ), που νε] πηοτα Ῥρας- 

Ππσοι]αχ το[ογοπςς {ο ΟἨτίδίίαπἩς, βο]. έοιις 

Τατ] (Ότι. α].), Ὀαϊ, αξ ἴ]ιο αδεοσῖαιεὰ 

6Ίαιιδο Β6ΟΠ18 ταίἨοχ {ο βασσοςί, ΥΥΙ]ι εΡο- 

οἷα] απά οχο]ηδίνα τείετοπςς {ο ἴ]νε Ῥας- 

εοάίπς ειρ]οσί, οις 1]οτὰ ζεις Ομεῖρες 
». 

9ο, ῬοσΊιαΡ5 {οο οχρτοςε]γ, 3ντ. «σα οἱ 
- 4 

[ραΐτοπα ε]αδ]: οοπιρ. ὮοαίξοΏ, (γοεᾶ, 

Ἁτί, 1. Υοἱ. 1. ρ. 42, (ο. Ῥωτί.). 

τοῦ ἐγείραντος κ. τ. λ.] "το 

γαἶφοᾶ ΠἨίπι Γγοηι έλιε ἄεαα,  Τ]ο αἀάῖ- 

Ώου. οῇ ἐς ἀοβίσιαιῖοπ Ία5 Όσοι ΥΕΤΥ 

ἀμΤοτοπ{]γ οχρ]αϊηοά. ν ί]ε {Ἴχοτο πΊαΥ 

Ῥτοῦα)ῦ]γ Ὃο α γεπιοίο το[ετεποο {ο 1ο {ασ 

ναί 1 15 ροή. ἴο τοςαττοςΓἶοη οῇ {05118 

Ομτὶςί ἐἶναί οχ {ἱτἩ τοςίς (1 Οοσ. αν. ΙΤ 

οοπαρ. Ὀείοτῖ, Ἰαιωῖ. Ιιοἰιγδεῦγ, Τ. 1. 1, Ῥ. 

97, 98), απιὰ {ποια 1έ αἲ] 15 οἳ ρτασς ἆθ- 

τινοᾶ (ΛΙ), έλο οοπίοχί εοοπὶς 6Ἰεατ]γ {ο 

βισσοβέ {]αί ἴ]ο πηοτο ἐπιπιοιίαίο τοίςτ- 

οπος ἶ5 {ο {16 {πο Ε]ναί {πο Α ροςι]ο’ς οα]] 
ν/ας τοσοϊνοά {τοσα ΟἨτῖκτ ἵπ Ἠ]5 εχα]τοᾶ 

απά σ]οτίβεά ροβίἶον (1 6ος. ἰκ. 1, 1 Όος, 

Χν. 8): «νοτακ εἴἶαπη ΠΟΥΙΞΕΙΠΙΙ5 ΑΡοΒ- 

ἴο]ας αῖ Ῥοσ Σοδαπα ΟἨτίρίτη {οίιτα Ίαπα 

Ὥουπα Ῥοδέ τοδυχτου(ἴοποπα εἶας πηῖδειις 

οδί, Αιισιυςί, ὕὧι ἴοο.; 96ο Ῥτονῃ, σαἶα- 

ἐἶαπα, Ῥ. 23. Τη ατίῖοο πΙἩ νεκρῶν 

Άρροατς τοσι]ατ]ν οπιττοὰ ἵπ ή απᾶ 

εἰπιί]ητ Ῥηχασος, οχοορί Ἡρ]ι, ν. 14, απᾶ 
(Νν1]ν ἀπὸ) λα], χῖν. 2, Χαν, τν 81.5 

ϱοο 11Ποχ, (6). ὁ 19, Ρ. 112. 



--.. 

Ον». 1. 5---ᾱ. αΑΤΑΤΙΑΝΡΘ. ορ 

"καὶ οἱ σὺν ἐμοὶ πάντες ἀδελφοί, ταῖς ἐκκλησίαις τῆς Γαλατίας. 

5 χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ πατρὸς καὶ Κυρίου ἡμῶν Ἴησοῦ 

Χριστοῦ, 
ρ .", 

2. πάντες] Ἐπιρλαίῖο: 6 οίοτο αὶ 

βοουπα ογαΠῖ 016 ΟΟΠΩΠΙΟΙΟ5 αἀνοιδιΒ 

ϱ05 ορίοπαῖξ,᾽ Ρ5. Αποῦς. δὲ. Ῥαι] {6- 

ᾳποπί]γ αάάς {ο Ἠΐ5 οἵνπ παπιο {μαί οἳ 

οπς6 ΟΣ ΠΊΟΣ6 Ο Ἠἱ5 οοπιραΠΙΟΠΒ, 6. 6. 305- 

Έλνοπος, (1 Όου. 1. 1)ν ΤποίἩγ, (2 Οου. Ἱ, 

1, Ῥπι. 1. 1, Οοἱ. 1. 1), Ῥήναπαδ απά 

ΤιπιοίἩγ, (1. Τ]6ςς. 1. 1, 2 11658. 1. 1): 

στ, Ἰοἱνθνοτ, ο αάά ννεὶσ]ί {ο Ἠὶς αᾱ- 

πΙΟΠΙΗΟΠΕ, απά {ο ΏΟΝ ἴλα απαπ]πτγ 

(ΟἩηγεοςί.) ναί Ὕνας {εἱέ ον ἴμο βα0]εεί 

οἳ ἴμε Ἡρίρί]α, Ίο αἀορί5 {πα Ἱπε]αδίνε 

δη πάντες ἀδελόοί, ἀεβηπίης 16 πιο 

ο]οδε]γ Ὀγ οἱ σὺν ἐμοί (ΡΗΙ1. ἵν. 21),--- 

ἑα]] ἴῑια ὈτοιἨτοη νο αἲἴο ΠΙΥ Ῥιθδεπί 

3 Ἱ οοπηραΠΙΟΠΦ {Π πα ἴτανο]5 απ ΠΩΥ ΡτοαςἩ- 

Ἰπο Τηοτο ἶ5, ἴἨοπ, πο πθοθβεῖ(γ {ΟΥ 16- 

αἰτἰοῖπας ἀδελφοὶ ἴο /’ο[βοῖα] Ὀτειμτει 

(Ώτοννη, οοπιρ. Ώασα), που Το οχίοπάϊπς 

οἳ σὺν ἐμοὶ ἴο ἴ]ιε Ὢνπο]ε ΟἨπ]βίίαΠ 6Ο0ΠΙ- 

πηὐΙΙΥ οἳ ἴμο Ῥ]αςο Ποπ ὙΠΙέἩ {πε 

Ἠρίδι]ε ννας ντίτίοι (Ῥταδπῃ., ζονγοίέ) : ἵπ 

Ες Ἰαίίου 6.56 Ίο βΠοι]ά σοεγίαϊπ]γ Ἠανα 

οκροοίαἆ «1 νγηοπι 1 απ], ταίπες ἴπα 

«γν]ο ατο ν{Ἡ πῃα; 866 Ὁ5ίοτί πα ἶρο. 

ταῖς ἐκκλησίαις τῆς Γαλ. ] {ο {]θ 

οήγο]ιοε οἱ ἀαἰαέία ; Ῥ]αταὶ, απά ὉΙἩ α 

οοπιρτο]οηδῖνο τΕί6Ι6Π6Θ, (πανταχοῦ γὰρ 

εἶρψεν ἡ νόσος, Τηθοᾶ., ΟΠ1Ρ. 0Ἠ1γ5.), 

{ο ορῖςσι]ε ρτοῦαῦ]γ Ὀοΐπσς απ΄ οπογε]ἰσαϊ 

]είίοι αἀἀτοεςοά {ο {πο ἆῄτοτοπίέ οπαχζ]ος 

(οί Απογτα, Ῥοβείπις, Τανίαπα, απά οἴ]λοτ 

Ῥ]αςσος) {Πτοισ]λοιί ἴλα Ῥχονίπορ. Τ]ο 

οπαϊδεῖοη οῇ {πο δια] Ώῑ]ος οἱ Ἠοποι ος 

αΠοσίίοπ 8οοπη5 πάοιὈίθα]γ ἐπίοπέίοπαϊ 

(0Ἠ1γ5.), {ο ἵπ ἴα οπ]γ οἵμοι Ἡρίδί]ος 

Ὢνποτο {πα ο. τῇ ἐκκλησίᾳ ἵδ ν 

(1 Οος. 1, 2, 2 0ος. 1, 1, 1 Ί1εες. 1. 1,2 

Τ]οςς, 1. 1), {ἶιοτο ἵ5 ἵπ Το τννο {0ΓΠΊοΥ 

Ῥάδδασος {πο Ἱπιροτίαπέ απά απαΠγίησ 

αζάϊποπ τοῦ Θεοῦ, απἆ Ίπ {πο {ννο Ἰαΐέετ 

ἐν Θεῷ πατρὶ κ.τ.λ. 

9, χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη] ΄ἄγασε 

4 

4 ποῦ δόντος ἑαυτὸν περὶ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν, ὅπως 

έο γοιι απᾶ γοασε:᾽ ποῦ ΠιογεΙ/ α ΙΠΙΟΠ 

ο ἴννο οτάἴπατγ {οσΠ5 ος {ονν]ε] βα]α{α- 

οι (τίς. Ποπ. 1. Ἡ, οἱ. 1. Ῥ. 25), ΟΥ 

οἳ {νο (τοσ]ς χαίρειν, απιά ἴα ἨΗεῦτονν 

πὸ επνθ, Ὀαέ α ρτοείπς οἱ {011 δρἰπ ια] 

εἰσπίβοαμος; χάρις, ἄ5 ΟΙΝΗ. οὔδεινος, 

Ῥοΐπρ {1ο ἀῑνίπο Ίοναο πιαπ{αείῖης 1ἱ56]{ {ο 

ΤΙΒΗ, εἰρήνη ἴλο αίαΐο ἐλαί χεκυ]ῖς {τοι ἃ 

τοοορίίοιι οἱ 1. πο Οτίοητα] απ Οες]- 

Ι ἄεπια] {ογπις οἱ 5α]αίαίῖοπ ατε {λιιξ Ὀ]οιά- 

εἆ απά αριζια]σεά ἵπ {πο ΟἨτιδίαπ 

τορίίης; 866 ποίον ον Εγὴ. Ἱ. 3 απᾶ 

οοπιρ. Κος} ον 1 Τλεδναί. ρ. 00. 

καὶ Κυρίου κ.τ.λ.]’ απα (1γοπε) οι 

Τιογνᾷ «οδις Ογίδύ. 

Οµηῖςέ 15 ἴμο πιεζἰαίίπος Ἱπιρατίοτ οἳ στγαςθ, 

ἄοά (ια ἀῑτοσί σἶνοι; Ὀταῖ ]δί α5 ἵπ νειςεα 

1. διὰ να» αρρ]ῖεά Ῥοί]ι {ο ἴ]χο Έαϊλος απιά 

Βαο]γ βΡροαΚκιης, 

ἔο Βομ, 50 Ἠστθ, ίπ ἐῖς οιδίοπηα.γ εαἰ1- 

ἐαίίοη 96ο ον ΓΛήζ. 1. 4), ἀπὸ ἵδ αρρ]ιοὰ 

Ῥωτ]μ Το {λαο Θομ απἀ ἴλο Ἐαιλος. Ο]5- 

Ἠ8βθη (ον Ἰοπι. Ἱ. ᾖ) ᾖπδίΙγ τοπιατ]ς5 

εἶναι ποϊλίπς βΡρεα]κς πποτο ἀοοϊςίνο]γ {ο 

ιο ἁῑνιπϊιγ οἳ ους Πιο ἵπαη {πορο Ίιικ- 

{ἑαροβίέίοης γὮ {ο Ἐαΐλον, ν.ΠΙοἩ Ῥε- 

ναᾶο {ο πΊο]ο Ίαησιασο οῇ Βοπρίητο, 

4. τοῦ δόντος ἑαυτόν] ' τ0λο ζαυε 

Πἱπιδαίῇ Φα]. Το ἁοαϊἩ; πποτο ΠΙΙΥ εκ- 

Ῥτοςςαᾶ 1 Τάπι. Π,. 6, ὁ δοὺς ἑαυτὸν ἀντίλυ- 

τρον, οοπαρ. ΤΕ. Ἡ, 14. λα ραπϊαρίαὶ 

εἸαμςα «οενος αί {6 ΥογΥγ οι!βοῖ {ο ερος{γ 

Ώιο ασξίνα Ῥηϊπαῖρ]ε οῇ ἴπα εττοι οἱ {λε 

(αἸαίαπς. Τπο ἁοοίτίπο οἱ {πο αἴοπίης 

ἀσαί]ι οἳ ΄εσας ΟἨπίςέ, αγά α τοὐιττοη6ο {ο 

Πιο Ίαννς οξ ΝΠοβςς, ννετο εβρεπ!{1α]]γ ἵποοπι- 

Ραθῦ]ε ντὮ ϱαςἩ οί Που. περί 

τῶν ἅμαρτ. ἡμῶν] «7ο οι φὐπδν' 

βοἵ]. {ο αἴοπο {ο έλθπι, Ἠοπι. 11. 20, (απ. 

Η1, 19. Τηο τοαάῖπσ ὑπὲρ (1ἱεο) Ίαρ Όας 

1ο οχίοτηα] διρρογί, απ. ἶ5, ΡΟΙἨΔΡΑ, 

ἀπο {ο ἀοσπιαίίσα] οοτγοσίΊοπ, οἳ {ο {16 

Ἱπίοτςλαπσο ΟΕ περὶ απᾶ ὑπὲρ (Επ112. Γοηο. 

Το]. 1. Ρ. 28) οἳ νἨῖοἩ {1ο ΝΙΡ5. οἳ 116 



” 

20 ΔΙ ΑΤΙΑΝΕΒ, πας, Τ. 4, 

ς ο) - - . ” 

ἐξέληται ἡμᾶς ἐκ τοῦ ἐνεστῶτος αἰῶνος πονηροῦ κατὰ τὸ Ἀέλημα 

Ν. Ἔ, Ῥτονοπί ο ΠΙΔΠΥ ασε, Βίτίςί]γ 

εροπκίπᾳ, ὑπέρ, ἵπ 15 ο λήσα] 8ης, τοίαίη8 

8016 ἴτασο οἱ 15 ]οσα] παοππίπα, ' Ὀοπάίπς 

ονος ἴο Ρτοῖεοί᾽ (µάχεσβαι ὑπέρ τινος; 

Ώοπα]άς, Ον. ον. ὁ 480), απά Όνας Ρροίπίς 

Ίποχο Ιπηππσάἱαἴε]γ {ο ἴπο αοἴίοή, ἴαπ {ο 

Όιο οὐ]εοί ος οἰτοιπηδίαησο {οΠΙ ὙΠἱο]ι 

Όλο αοτίοη. 5 εαρρονοά {ο αρτῖης. Τ]να 
Ἰατίος τε]ατῖοπ. ἵ5 πποτο οοττεσί]γ ἀοβιοά 

Ὦ} περί, ---ᾱ. 4. φοβεῖσβαι περί τινος; 568 

αγΊπος, Ον. 41. 6, Ρ. 954, Ῥο]αρίος, Ώο- 

πποδί Υοἱιτ Ρ. 189, 190. Περὶ ν]] εἶνας 

ῶς πποτο Πα ΓΙΤα]]Υ τιδοά υη] {πο {Πήπς, 

εβίης,᾽ ὑπὲρ νυν {ο Ῥοξο, “ΒΙΠΠΟΓΕ 

απά Οίς, νι α {ουν οχεορίῖοης (ο. σ. 

1 Οοςυ, χν. ὃ, Που. ν. 9), αρροατς {1ο 

δασο οΓ 11ο Ν. Ἑ.: οοπιρ. 1 Ῥοι, 1. 18, 

Ν΄ Ἠοτο ὈοίἩ {οσπι5 οοσασ. Β11 τν πιαςέ 

Ῥο αἁπαϊετοά ναί Ὀοῖ] ἵπ ἴπο Ν. Ἡ., απά 

ἔστιν δὲ οὗτος ὁ αἰὼν καὶ ὁ µέλλων δύο 

ἐχβροί), οτ νν]οῖ]οτ (0) Τι ἁσποῖος ἵπ 

πιοχο τεριτῖοιεά 8οἩ56 «ιο οοπιποποῖης 

απο, ο απο ο Γαἰτ]η]οξεποςς απ 1]ια ἆθ- 

γε]ορίης Ῥουνετς οἱ Απώμιιι ἶναι Ἰιαᾶ 

ατοαάγ Ὀοραπς 96ο ἌΤογοτ ἐπ ο. Πο 
Ῥαγιαρ]ε ἐνεστὼς ΑΝ] ρΓΥ. αἀ πι] εἴτ]ιος 

πηραπίπα (εοπηρ. Ἠοπα, η, ὅδ, 1 Οοτ. ΠΠ. 

25, νι] 9 Τ]οςς. 1. 2, απἆ εθο οκκ. ἵπ 

Το5ί τα. Ταἶπι, Τνοσ., 5. ν. Υοἱ. τ ρ. 920, 

Ῥε]ννοῖσ]. 1νεπ. Γοἱψῦ. 5. ν.); ἴ]ο οτὰοτ 

ΟΕ ἴ]ια ννοτᾷ», Ἠούγενστ, ---- ποῖ τοῦ πον. 

αἰῶνος τοῦ ἐνεστ., ---- απᾶ ἴ]ιε σεποτα] απιὰ 

ππάορπιαῖσα] εἸατασίος οἳ ἴ]ο Ῥαξεασο 

βοεπι ἀοοϊάεά]γ ἵπ {ανοτ οἱ (α): 5ο ἱδ- 
ρ ο ο. ϱ 

ἄποι]γ ντ. Ίλσι ας» ου ειρο]ο], 

Υι]σ., ΟἸατοπα., «Ῥργερεπ εσι]ο, απᾶ 

εἰπῃ. {Ἡο6 Ὀοεί ο) ἴ]ιο τοππαϊπίης Ὑν. Τα 

ενοπ ἵπ ο]αδείσα] (τοσὶς (Ῥαίπῃ,, Γπα. α οι οπ5ο ἴ]λο Ίπβποπος οἱ 1ο ατίῖε]ο 

ΛΠΙΠ. Ῥ. 155) να ἀῑξάπείίοι Ὀοΐννεοπ 

ἴ]χοςο ἔννο Ῥτορῥ. 15 ο{ἵοη 5οατζθ]γ αΡΡΙο- 

οαλ]ο; 5ο0 ποίθς ον Πρῃ. νι. 19, απιά ο 

11, 1. Ἰ. 

επ ογάεγ ἐλαί ᾖο πιῖφ]έ ἀεζίοεγ 18 

εεχἰπιοταϊ,’ Ώσζα, Ὀαέ «οπἱρετοί, ὃν α]σ., --- 

Ένα νοτΏ ἐξαιρεῖσδαι (οπ]γ Ἠετα ἵπ δὲ Ῥαι])ς 

Τ)ρ.) ἀοτϊνῖπς {πτοπα ἴλα οοπίοχί {1ο Ίσα 

} οὲ γονομέαρ (δύναμιν σηµαίνει τοῦ ῥυσαμέ- 

νου, 1 πεοᾶ. ἍΤορς ) α5 {τοπι ἆαπσοτ, οίο. ; 

εοπαρ. Λος κ. 11, χχΗΙ. 27, απᾶά αΡΡΥ. 

πχνι, 17, απιά 5οε Ἐ]εποτ. Οὐ9. Νο]. πτ. Ρ. 

170. Οπ (]ε {οτες Ο{ ὅπως Ἱπ{μεΝ. Ἠ, 

απά 119 ρτοϊαθ]ο ἀῑδίποίῖοι {τοια ἵνα, 560 

ποῖςς οπι 3 Τλεςς. Ἱ. 12. 

ἐνεστῶτοςκ.τ.λ.]'οιί ο ἐ]ιε γεν- 

ὕπως ἐξέληται] 

Ἰ ποῦ 

ἐκτοῦ 

στ οπί εοἰ] ιοογίά;᾽ πο οκαοῖ]γ ἐκ τῶν πρά- 

ἔεων τῶν πονηρῶν, ΟἨτγεοβί., 8Μ1]] ]65ς τοῦ 

παρύντος βίου, Ἰ Ἠοσᾶ., Ὀαῖ παρ], ---- ὁ ἴλα 

Ῥτοκθηί ον]] »ιαΐο οἳ 1Πΐπσς,᾽ βεο ΠΟίΟΒ οἨ 

Πρι, Ἱ, 91, Ὑνπετε {1ο πιεαπῖΠσ ΟΕ αἰών 18 

Ἠπίογ ἀἰδοιιβεοά. Τι 19 ἀοιΡ{βα] νν]οί]ετ 

ὁ ἐνεστὼς αἰὼν ἵ5 (α) «ἵπαρ]γ οφ ϊνα]επί {ο 

ὁ νῦν αἰών (3 Τΐπα. ἵν. 10, Τϊε Ἡ. 15, 5οε 
ποῖςς], απᾶ {λοτείοτο ἵπ οΡΡοβῖοΠ {ο ὁ 

αἰὼν ὁ µέλλων (εοπιρ. Οἶεπι, ον. π. 6, 

αΡΡοατΕ {ο οχίοπᾶ οΠΊΥ {0 ἐνεστ.; αἰῶνος 

πονηροῦ {οτπαῖπς απ οκρ]απαἴίοςΥγ αΏροξί- 

Ποπ, ἴπ [οσοι οηιἠνα]οπί {ο α ΤογΙατγ 

Ῥτοϊσαίῖοπ (Ώοπα]ᾶ». 6. ὁ 4859), απ 

εν!] ασο α» ἴϊ ἶ5, απά ροϊπᾶτς ους οἴίπετ 

(α) πιοτο πεποτα]]γ, οτ (0) πποτο ερεςεῖβ- 

σα]]γ, το οοιταρᾶπς Ιπβαεποο οἱ {πα 

πνοτ]ά απά 185 πνοικς: 5οο ο5ρ. Τοπα]άς. 

ύοιμπιαῖ οὗ ῥαογ. απ (ἶαρ». Ιλ]οί. Νο. 

Ἡ., Ῥ. 229. Έ]ιο τεπᾶἶπςσ αἰῶνος τοῦ 

ἐνεστ., πἀορίοᾶ Ὦ} ΙΓιασληα ν Ίνα Ὀαῖ ννοα]ς 

οχίοτηα] δαρροτί ϱΑΏ;: 59: Οτίς. (5), 

Τιά. αἱ.], απά 189 Ππέετηκ]]γ βαβρίοίοις 5 

α ρταπιπιατῖσα] εοττος(Ίο, 

Θεοῦ καὶ πατρὸς ἡμῶν] «σος απά 

οι’ Γαίλεν,᾽ ' Ὠαἳ οί ραϊτῖς πορίτι,’ γα]ς, 

----ποί «(οᾶ, ονοπ ους αι Ἡποτ” (Ώτοννπ), 

καί Ὀεῖπσ οπ]γ ἴ]νε εἴπιρ]ο οορα]α; 568 

ἈΠάά]είοι, (γεεῖ" Αγί. ρ. 293, 90Τ (ο. 

Ἰἱοςς), απᾶ οοπαρ. ποίος ον 1 Τήδµδ. ΠΠ. 

11. πο αασιςί Πτ]ο ὁ Θεὺς καὶ πατὴρ 

οοσσ5 βονογα] πιο ἵπ {πα Ν. Έ., δουν 
αΊοπο (1 Όος, αν. 24, Οο1. 14. 17, ᾖαπιος 

1, 21), απά Ὑνῖν α ἀεροπάεπί σοπ]εῖνο, 
νῖ. (α) τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰ. Χ., Ώοπῃ. Χν. 

6, ΕρΗ. 1. 5, 2 Όος, 1. ἂν κὶ. 51, 0ο]. ἵ. ὃ, 



πας. Ι. ὅ, 6. 

Αα Α . Ν ς ω) 

τοῦ Θεοῦ καὶ πατρὸς ἡμῶν, 
λος ” / 

αιωνων" αμτν. 

1 ππανοὶ αἲξ γοµς εροοᾶγ 
Ίαρθδο {ο αιιοί]χος. ποδρο], 

δ 

αΑδΔΤΑΤΙΑΝΡΕ. η 

ων ς { . ) Σα α 

ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν 

ὃ Θαυμάζω ὅτι οὕτως ταχέως µετατίβεσδε 
Νίο] 1 απ απςσο] Ίνοχο {ο ρτοβο]ι, 16ὲ Ἰα Ός απαίλοηλα, 115 πο τηαν Ῥα6 ἄοά ν]οπα 1 εἰτίνο ἔο ρ]οπςο, 

1 Ῥοι. 1. 5, απά (0) ἡμῶν ΟΠΊΥ, 45 οτε, 

Ῥ]]. 1ν. 90, 1 Τηοςς. 1. 1, 1. 11, 19, αἰιά 

2 Τποςς. Π, 16. ΝΠοίλες ἵπ ἔπεςε ]αΐίτοτ 

{οσππιι]α. {ης σοη. ἀθροπάδ ον ὈοίἩ, ος 

οΠΙΥ οπ ἴ]αο Ἰατίει οἳ {πα {νο ποιΠΒ, 

σαπηποί Ὀθ ροβῖινα]γ ἀθοίάεά. Χο σγαπι- 

πιαζΐσαϊ ατβαιηθηί5 Ῥαδεᾷ ο {πο αὔδεπορ 

οἱ {πο ατῃσ]ο ατα Ἠστε αρρ]ίσαῦ]6, 5 πατ]ρ 

ἵδ απατίμτοις5 ασοοταῖτπς {ο τα]ο (Μιάά]. 

αν. Αγά. τπ. 4, ὁ 2, ποτ, ἄν. ὁ 19, 4, 

Ῥ. 116) 5 ποτ ν]]] {μα τηοδί οατε[] ἵπνες- 

Ώρα[ίοη ο Το 5δεραταίο Ῥαδδασος αΠοτά 

ΑΠΥ 81ο στους {ον ἀθοῑάϊπς οη εποφεί- 

ἴσαί Ῥεϊπαϊρίεςς οοπίτ. Επί. Πίοπι. Νο. 

ΤΠ, Ῥ. 254. ΤΜΙ5, ΠονγενοΥ, πιαΥ 6 φα1ά, 

ελαί α5 {6 {6ΥΠ πατὴρ 6ΟΠΝΕΥΡ πεζεξεᾶ- 

τ]γ α γεἰαέίνο Ἰάθα, ὙνΠΙε ἵπ {]εο]οσίσα] 

Ἰαῃσιασαο αἀπηῖ οἱ πιαπγ αρρ]ιοαίίοπΒ 

(5ου Ῥαΐσοχ, Τλαδαιι. 5. ν. οἱ. τ. Ρ. 629 

εα.), ΥΠ] Θεὺς 6ΟΠΥΕΥ5 ΟΠΙΥ 0ΟΠ6 αὖδο- 

ζωΐε Ἰάεα, 16 ννοι]ά ποί 8οεπι Ἱππρτοβαῦ]θ 

Έα ἴπο οοπποσίοπ οἱ {ΠουσΏί 1π {Πο 

παπά οἱ {μα Ἱπβρίτθα αντίο πηϊσηέ Ἰοαά 

Ἠ]πα ἵπ 5ΟΠΏ6 Ῥας5ᾶσε5 {ο αάά α ἀοβηῖης 

6οΠ. {ο πατὴρ ΝΠΙΕὮ Ὦο ἀῑά ποῖ Ἱπτεπά 

ποεθςδατί]γ {ο Ῥο τε[ειτοά {0 Θεό. πο 

θτοεῖς οοπιπιοπίαίους, 1νη056. ορίπίοπ ΟΠ 

εισ] α Ῥοῖπέ νιοι]ά Ὃο οἱ στραί να]πο, 

ἆο ποί αΡρεατ {ο 6 απαπίπιουδ: Τ]ουά. 

ἌΙορς. ἴπ ἴοαο. απᾶ Τπεοοτοί, ον Ποηυ. 

γι. ϐ, τείοι {πα 6επ. {ο {Ἠο Ἰαδέ ποπ. ; 

ΟἨτγς, ον ΕΡή. 1. ὃ, Ἰουύος 1έ ἀουδίδα]; 

566 ποίθς ον ΕΠ), 1. ο, | 

δ. ἡ δόξα] «λε φἴογγ, 5ο]. εἴη που 

ἔστω; 966 Ερή, ἵ 9. ἹΤῃπ είς απά 

εἰπηί]ατ {ο1πη5 οἱ ἆοχο]οςγ, --- εχοορίῖης 

Όναί ο Το απηροῖς, Τμικο Ἡ. 14, απά ος 

Ώπε πια] Π(άο, ]ωι]κε χὶκ. 38, ---- δόξα τες- 

π]ατ]γ {α]κος (πο ατίίε]ο ννἨεπ τιδεά αἶοπο, 

ο. σ. Ώοπι. χἰ. 26, χνΙ. 27, ΕΡρΙ. Π1. 91 

Ῥ)]. 1ν. 20, 2 ΤΙπι. 1ν. 18, Πεὺ. κι. 91, 

9 Ῥοι. ΠΠ. 18. Νπεῃ ]οϊποᾶ ντ οπςε ΟΥ 

πηΟτο βὐρίαηίϊνες 1{ αΡρεαΙ8 εοπιθίίπιθς 

ψἩ {πα ατί. (1 Ῥοι, ἵν. 11, Τον. Ἱ. 6, 
νῖ, 12), εοπιθίῖησς έπος 1 (Τέοπι. 11, 

10, 1 Τἶπι, 1. 17, δαᾷς 25). Τι ἶ5 ἴἶνας 

ἀΠου]ι {ο ἀείοτιπίπο ννΠοίΠογ νε Ἠανθ 

Ίεγε (α) λε «τ]λείοτισα] ” {οτπι οἱ 11ο ατίῖ- 

εἷε (Βειπ]ματάγ, Φήπέ. ντ. 22, Ῥ. 916), 

έλα ϱ]ουγ νΠΏῖο] οδροσία]Ι1γ απά αἶοπθ 

Ῥε]οπςς {ο (οά” (εοιηρ. που, σ). 18. 

1, Ρ. 97}, οἳ (0) νπείμει δόξα ἴα]κος ἴ]ε 

ατίῖσ]ε α5 απ αὐξίταςοί ποιπ (ΝΠάα1, αν. 

Αὐγί. ν. 1). Όπ ἴ]νο ν/ηο]ο, (α) 5θοιη5 ἴ]ια 

πηοδί παίιτα], απἆ Ὀεδί ι]ίθὰ ἴο ἴ]ο 6οΠ- 

ιοχί. αἰῶνας τῶν αἰῶνων] 

είλε αὖοδ οἱ έἔλε αφεδ, “58οι]α 5..οι]ο- 

τηπι, γπ]σ., 1095 Ρτοσίφεῖν Ἀγτ. ον 
ὅσα 

κακο [εαου]ήι 5ωοπ]οτιπι]; αἃ 

5οπιΙ- Ηουταϊδίῖο εκρτοδδίοη {ο α ἀταίΙοη. 

οἱ πα εαρεχ]α(ῖνε]γ (ΙπβπΙ{ε]γ) Ίοπς; 

εοπ1ρ. ποτ, γ. ῥ 96. 2, Ῥ. 220. Ἔλπε 

Φ4Π16 πνοτάς οσο, ΕΠΙ]. 1ν. 20, 1 Τιπι, 1, 

1Τ, 2 Τϊπι. Ἱν. 18, απἀ Πεααεπ{]γ ἵπ {με 

ΑΡοζα]γρεο. Οεοαδῖοπα]]γ ννο πιοοί ντ] 

Όλο εἰπσιι]αχ αἰὼν τῶν αἰώνων (Ἠρ].. Π1. 91, 

εοπιρ. Ὥαπ. νΠ. 18), απἀ ἴπο Ῥεῃαρς 

πΊΟΣΘ ἀῑξιιποί]γ ἨΠευταϊεΏϊο αἰὼν τοῦ αἰῶνος, 

Ἠοῦ. 1, δ (ᾳποίαῖοπ), Έδαιπι εχ]. 10, --- 

Ῥαέ ν(Ἡ 5σατοςΙΥ απΥ αρρτεσοἰαῦ]ο ἀπῑει- 

επςθ οἱ πθαπῖησ; 566 ποῖες ον Πρή. ΠΠ. 

91. Νοιεί, (ε Ηεὐγαϊδπιῖς Ν. Τ., Ῥ. 925) 

Ἰηνεςίίσαϊος Ὀοί] {ἐλῖδ απά {Πε εἰππ]]αν οκ- 

Ῥτθβξίοη γενεὰς γενεῶν; Ὀτπί Ὠϊς τεπιατ]κ5 

πηδί ο τοσθῖνθᾷ νΙ{Ἡ οαιιδίοῃ, 5 ΟΠ ἴε 

εαὐ]θεοί οἱ Ἠερταῖδπις Ὦο οαηποί πον’ Ὦο 

οοπβιάοτοά α 5αΐ{ο σ]ᾷο, 
θ. δαυμά(ω] “Ι πιαγνεῖ;᾽ «πιηπ]- 

{οφίατῖς Ῥεποβοῖϊς, παϊτατϊὶ 56 ἀῑσῖί αποᾶ 

αὉ Π]ο Ρροϊιιετῖπί 5ορατατῖ, Ὦ5. ἆοτοπιθ. 

πε Ίάεα οἳ ποπάςίπςσ αἲ βοπιοἰηίηπς 

ῥίαπιειουγζη 19 Ποηιποπ{]γ ἱπιρ]ίοςα Ἱπ Ελίς 

πυοτά: 966 Ἠοδί τα. Ῥα]πι. Τοχ. 8. ν., απα 

«οπαρατε ἉΤατ]ς νΙ. 6, ζομπ νΠ. 21, 1 {οητ 

11. 19. ἼἨε {ωτίλες Ίάεα νπίε (1118, 



35 αΔΤΑΤΙΑΝΡΒ, ΟπΑν, 1. 6. 

ἀπὸ τοῦ καλέσαντος ὑμᾶς ἐν χάριτι Χριστοῦ εἰς ἕτερον εὐαγγέλιον, 

Λπᾶς ἵπ ἴἶνο πάτος, οὐ µόνον ἐντρέπων 

εν κεν ὁμοῦ δὲ καὶ δεικνὺς οἵαν ἔχει περὶ 

αὐτῶν ὑπόνοιαν, ὅτι μεγάλην τινὰ καὶ ἐσ- 

πουδασµένην, --- 4ος» ποί 6οοπι Ἱπίοπαάσᾳ, 

οὕτως ταχέως] “9ο φιἰολίψ. Λίο 

ναι Τα ους Ισποταπςος οἱ {ο οχασί 

εἶπης Ὕνο {ο (αἱαίαπς ννοτα οοπνοχίος, 

5 νο] α5 ἴ]νο οἰτοιπηξίαποος ΟΡ {]ιοῖγ ἆο- 

Γοοίῖοπι, Ε]ιῖς ᾳαοξίίοπ οπηποί Ὃς ϱαἲἰ5{αςτο- 

τ]γ πηδννοτοά. ΟΜ 1]ο ρτοροδεᾷ 4ΠβΝ/Ο15, 

---(α) ιοί οοπνοτείοη, λογ., ΑΙ; (0) 

Ώιε Αροει]α'5 Ἰα5: νἱῖί, Ώοης., Ε]αίς; ος 

(2) ἴ]νο ουίτγ οϐ ἴ]χο :1]9ο {οασ]ος, ΟἨ17Α., 

Τ]ιθορΗ.., ---- ἴλο Βτδί Άρρεατς ἴ1α Ἰδαρί, 

απά (ο Ἰαδί ἴλο πιοδί ρτουαῦ]ο, α5 {]ιο 

Γο]]οννίπς νογδο 8οοπι5 {ο 5ἨοΥν γνἩο ἔο 

Ἀροβί]ο Ἰαὰά ἵπ Ἠὶ (λοισηί. Αί απγ 

ταῖε ἴ]α τοίοτοποο οἱ 1ο αἀνοτῦ βοοπι5 

ἀοοϊάσᾶ]γ ταί]ας ἴο ἐἶπιο ἴἶαι ΙαΠΛΟΥ 

(2 Τηρςς. {1. 2, 1 Τϊπι, ν. 22, 6οπαρατθ 

Οοπγὺ. απιά Ἠοννς. ὧι ἴοσ.), Ἱονονο {λα 

επιε ὃε ἀοβποά. Β]] αἲ] Ἰκτοισα] ἆο- 

ἀποίῖοης Ποπη 5ιςἩ α Ῥαδδασο (γ1οσε]ος, 

ΟἈγοποί. ρ. 255, Ώανίάς. Γπένοᾶιιαά. Ὑ οἱ. 

π. Ῥ. 291) πιαδί οὐνίοιδ]γ ο ἀευαίαῦ]ο 

απά Ῥτοσατίοις. Οτοιῖας αρρος!{ο]γ 

εἶίας, ἵπ Π]]ακίταῖοπ ο {ο Ἰονίιγ οἱ (1ο 

(α]]ϊο οἨατασϊαυ, Όα.ατ, Βοῦ. α1ῇ. ἵν. ὅ, 

εβαπί (64111) ἵπ οοηβἰ]ῖς σαρίομά!ς πιοὺί- 

165, αἱ πονῖ5 Ῥ]εγαπαᾳο τοις ςειάοηί ;” 

εοπρ. ἐ. τ. 1ν τπ. 10, 19: 8ο Ἐλ]κποτ, 

Οὐεεγυ. Ναογ. Ὑ οἱ. Ἡ. Ρ. 172. 

μµετατίθεσβδε] ΄αγε φοἵπῃ ουεγ γοηε, 

αγε Γαἶπρ αισαγ Γγοπη : Ῥτοβεηί (οὐκ εἶπε 

µετέδεσθε, ἀλλά, µετατίθεσβε, (Ἠγ»., ---- 

Ώια ἀε[εσιῖοι ννα5 οι] ποῖπσ οἩ), απᾶ 

πιϊἁα]ε, ποί ραβεῖνο, α5 Τ]ιοσᾶ, Ἀ[ορς. 

(µετάγεσδε, ὧς ἐπὶ ἀψύχων; οοπιρ. Που. 

γι. 12), Ὑπμὶς., ΟἸατοπι., αἲ. ΤΝ Πί]ο ἵπ 

οατ]ίοτ ΥνΤί{ου5 Ἰιετατίθεμαι ἵ5 ιικοᾷ Ὀοί]ι 

ππν τι απά νν τ]λουί απ αεοιικαἶνε (γνώμην), 

ἵη ο 5εηςο οἳ «ολαπσίης απ ορἰΠίοη 

(56ο εκκ. ἵπ Τομέ α. Ῥαΐπι, Γοα. 5. ν.), Τε 

6 α5 ΓΤοΠΊΙΟΠΙΙΥ τιδοᾷ ἵπ Ἱαΐον νντίογς ἵπ 

Όλα 8οη56 ΄ ἀοδείφοο,᾽ ὙηΙΙἩ ΡτορΡ. εἰς, πρός, 

ἐπὶ οἳ ἴ]α Ρατίγ, εἴο., {ο το]οπι ---- ο. (). 

Ῥο]γὺ. ΠΠ. 118, 8, µετατίβεσβαι πρὺς τοὺς 

Καρχηδυνίουε --- απ ἐκ, ἀπό (οἳ α- ἴπαρ]θ 
επ., Ὠἱοά. Βία, χνι. 91), οἳ Όλο ρατίγ, 

εἵοι, /0πι 1ο]οπι ἴλο ἀθ[οσίοπ Ίνας {α]κοιι 
Ῥ]ασς; εο Αρρίας, Πο, Μι. 41, ἀπὸ 

᾿Αρχελάου πρὺς ὙΣύλλαν µετατίφεσβαι : 

εοπιρ. 2 Μπάσο. Υἱ. 24, απὰ 86ο {γίλος 

εχκ. ἵπ Έγ]κο, Οὐ9. Ὑοἱ. τ. Ρ. 275, απᾶ 

Ἰπ Ἠοἰδί, ἴπ ἴοο, τοῦ καλέ- 
σαντος] “Πίπι το]Ἰο οαἴ]εά γοι, εεῖ]. 

αοἆ ἴ]αο Γαίλο (0Ἠτγ5., ῶ]ουᾶ,), ἴο 

Ἀλοπη ἴο οα]]ίης οἱ ΟἨτὶξίάπης ἄΡΡΟΒΓΡ 

τοσυ]ατ]γ αξοτιυοὰ Ὦγ Βτ, Ῥαι] (νειςο 10, 

Ἠοπι. γη, 90, 1κ. 94, 95, 1 Οοἑ. 1. 9, νΠ. 

16, 17, 1 11θ8Ῥ. Π. 12, 2 Τ]ιοες. Π. 14, 

2 Τΐπι, Ἱ. 9), --- πο "Οδ νο «α]]οά 

Υοιι,” ΥΣ. ά6τοπ1θ, α]., Το οοττοςί {Ἠεο- 

Ἰοσϊσα] ἀϊςαποίῖοπ Ὀοῖπς. ἡ μὲν κλῇσίς ἐστι 

τοῦ Πατρός, τῆς δὲ κλήσεως ἡ αἰτία, τοῦ 

Υίοῦ, 0Ἠ1γ8, : ΟΠΙΡ. Ποιη. ν. 12. Έτονη 

(ρ. ὀ9), εχοερί5 Ίνοια. 1, Τ, Ὀπί 5οατοε]γ 

νι ει οἷοηί ΤΕΒΡΟΠ: 566 Γγί12. απά Ώςα 

γ΄. ἵπ ου, απᾶ οοπΡ. Ώους», Τ 601. 6161. 

1ν. 10, οἱ. π. Ῥ. 144, Ὀειοτί, Ιερό. πτ. 

5, ὃ, ϱ. 209, 219 9ᾳ. ΤΠο ραδξασος οἶτοὰ 

Ὁγ Α Ποτά οπ Ιέοπι. ᾖ. ο.ν νἱ2. Ποπ ν. 26, 

1 Τΐπη, 1, 13, ἆο πο 56οπι {11γ ἵπ ροῖηί. 

ἐν χάριτι] "ὂψ ἐλο ϱγαοο οἱ Ολγκέ ,᾿ 

Ἰο]γ Ππδίταπιοηί ΟΕ ἴ]α ἀῑνίπε ο) 

11ο Ῥτορ. ἐν Ὀσίης Ἠετο ιδ ἵπ 189 ἱηδίτι- | 

πηοηία] 8εηςα (ΕΡΗ, Π, 19, νὶ. 14, αἱ.) 

απά ππατκπς ποί 5ο τησ] {1ο εἸοπιοηί ἴνε 

Ν{σ], 5 ἴ]ιο ρτϊποῖρ]ο ὂμ νν]λο]ν (ἴπιπλα- 

ποηί ΙπβιτιπιοηίαΗ(γ, {οί γ, ὁ 693. ἃ, 

«ΟΠΠΡ. ποίες οπ ΕγΛ. Π. 19) ιο οα]]ῖης 

ας νοις]ςα{οᾷ απῖο πααι]κπᾶ ; 5οθ ποῖςς 

οι 1 Τ]οδ. ἵν. 18, απά εοπαρ. που, ἄν. 

ὁ 48. α, Ρ. 84τ.. Ώε ἨΝοϊίο απά ἈΤογος 

Ῥοῖ] πάάπσο 1 Οος. νΗ. 15, ἐν δὲ εἰρήνῃ 

κέκληκεν ἡμᾶς ὁ Θεός, Ὀμί ποί ροππομα]γ, 

85 Ροῖ] 1]εγο απιά ἵπ ἴ]ιο Ίννο οἵΊετ ραδ- 

βάσες ἵπ Ν΄ Ἠίο] καλεῖν ἶδ Ἰοϊποα ντ] ἐν, 
νἱ2., Ερ]. ἵν. 4, 1 Ί]οες, ἵν. 7 (96ο ποῖος 

ἴπ ᾖρο), ἴ]ια ρτορ. τοίαίπς 15 εἰπιρ]α αιὰ 

ῬΓΙΠΙΑΥΥ {οχος «οΓ Ῥετππαποπος ἵπ, απᾶ 

τησχ]Κ5, 5 1έ ννοχε, ἴλιο οἸοπιοηί νι ολο] 
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Ὁ οὐκ ἐστιν ἄλλο, εἰ µή τινες εἰσιν οἱ ταράσσοντες ὑμᾶς καὶ 

νο απο οπ]]οᾷ {ο ποσο, ΤΠ {ία Ρτοδεπί 

σ.5ο, ἨοΊ6ΥοΥ, {ο αοφπιαέίσαί «οπδιάστα- 

ο, {λα ἴἩο ὤχασςο οἱ Ολτ]ςί, ἵπ ἴῃα 

8θη5ο ἵὲ Ίογο αΡροαϊβ ιδοά Ὦγ Ρε. Ῥαμ], 

ἀεποίος απ αοϊἶνο απᾶά οποτρῖχίπσ Ἰπῃβι- 

εποο ταί]ογ {Παπ α Ραδδῖνο εἸοπιαπί, 86οΠ15 

ἀἰδίιποί]γ {ο ειασσοςί {πο Ιηδίτυππθηία] 

«οΏ5ο; οοπιΡ. Ποπ]. Υ. 10, απά 56ο ΛΤογοτ 

απά Ἠήσουξ, 1π ᾖ. Τα ιδια] 

οχρ]απαίίοΏ, αοοοτάῖπσ {ο ΠΙΕΣ ἐν 15 

τιδοᾷ «ἴπ βοήδιι Ῥτσπαπ{{ ̓  {0Σ εἰς («νο- 

οαν]ξ η στα(απῃ, Ὑμ]σ., Αι{Π.), 15 πιοτθ 

έλαπ ἁοαὈί[α], 5 Καλέω Ἰπαρ]ίος πο Ἰάσα 

οἳ πηοίίοη (6οπιρ. Ίγίμος, . ὁ 60. 4. α, 

Ρ. 907), ννἨῖ]ο {πας οἱ ἡγΊεδε]οτ ( 6ἠγοποῦ. 

Ῥ. 252, ποίθ), αοοοτάϊτπς {ο πΥΠΙΕΠ ἐν χάρ. 

--- χάριν (6. 11. 19), 15 α]ί]κο Ιποοηβίδίεπό 

ΨίὮ 1ο Ίδασο οῇ ἐν, απᾶά {Πε τεσυ]ατ 

πιθαπ]πσ Ο{ χάρις Χριστοῦ. 

ἕτερον] ΄αποί]ογ δογέ οἱ, Γο]. 1 νο 

«ΟΠΊΡᾶΤΘ {Ἠο νοτγ κἰππί]ατ Ῥαξδασαο, 2 Ο0Υ, 

ΧΙ, 4, ἵπ ὙΝΠίΟἩ ἕτερος απᾶ ἄλλος οσοι ἵπ 

Πακίαροβ]ίίοη, απᾶά αΡρατεη{ΙΥ 1π β88Π865 

εχκαοί]γ Ιάσπείσα] νυῖθ] ἔλοςε {π {ο Ρτοςοηί 

Ῥα5ρασα, 16 νν]]] πο 86ΕΠ1 ἨΘΕΘΕΞΑΓΥ {ο 14Υ 

ΔΠΏΥ 5ίΤ655 ΟΠ ἕτερον ἂ5 Ἱπιρ]γίης οἴτ]ου 

(α) :υαὰ, «ροτνοτιεὰ  (εοπιρ. Ἐ]αΐο, 

1λ{εῦ. 19 Α, ἕτερον ὄνομα, 1 Ιπᾶ. Ρηίή. 

πι. ὃ4 [00] δαίµων ἕτερος; 806 Ἠορί τι. 

Ῥα]πι, Ίιοᾳ 8. ν. Υοἱ. 1. Ρ. 1203, Νοίςί. 

ον 1 Τι. ν. 20), οἳ 6Υεη (0) «βίαπσς, 

Βολο]οξ. Πἰπίς, Ῥ. 88 (οᾱ. 9], «οπιρ. ζιιάς 

7Ἰ,--- 35 Ὀοί]Ἁ Ἠσταο απἆ 2 ΌοΥ. ζ ο. ἕτερος 

αρρθατ5 ΟΠΙΥ {ο τοίογ {ο ἀἰξιποίίοη οἱ 

πιά, ἄλλος ο6 ἐιαζυάιιαζίέψ; « ἕτερος ΠΟΠ. 

{απίατα αΠάπη 5οᾷ ἀἴνοτειιπι αἰσηίβσαί, 

Τιπέπα. β/ποπ. Ρ. 165: οοπιρ. Ρ]αΐο, 3/πι- 

005. 180 Ἡ. ἕτερόν τε καὶ ἀνόμοιο. 1Τὺ 

πηιιςδέ ο αἀπιϊτῖοα, Ἡούνονοτ, ἐλαί {λπῖς 

ἀἰξίποίίοη 15 ποί αἰναγς Ἱκορί αρ ἵπ {θ 

Ν. Τ.ς 5ο Ματ. χὶ. ὃ, 1 Οοτ. χν. 99. 

7. ὃ οὐκ ἔστιν ἄλλο εἰ µή κ.τ.λ.] 

επο]ίεῖ ἐν ΝΟΤ αποίΏαγ, 8αυο ἐλαέ, οἵο. 

Το νατῖοιι5 Ππίοτρτοία[ἴοπς ο[ {ηοβο νγοτά 

τπτ πΙαῖη]Υ ο {πα απίοσεάεηί αδβισηοᾶ 

{ο ὅ; 115 πιαγ ο (α) {1ο γΥλο]α βοπίσποο, 

ὅτι--- εὐαγγέλιον, ' φιιοᾷῖ φιιζάοπι (56ἳ]. νο 

ἀοβοστοε α ΟἨπίρίο) ποπ εδ α]ιιά. πεί, 

Ἅγπος: (0) ἴἶο Ῥτουθάίηπσ εὐαγγέλιον, 

ἐνλὶό] (ο5ροί ἵδ, αἀπηῖς οἳ Ὀθίμα, πο 

οἴ]λαι, Ὀε Ἅψ. (έοπιρατο γε, (Ἠ118., 

ὓποοά.), απά αΡΡΥ. λαο πια]οχ{γ οἱ εκ- 

Ῥομίίοιθ; (ο) (ιο Ῥτοσυθάϊπςσ εοπιρουπᾶ 

ΕΧΡΥΟΡΡΙΟΠ ἕτερον εὐαγγέλιον, Ἀζογοι, ΑΗ. 

ΟΕ 1]οςο (ο) 15 ο]σατ]γ {ο Ὃο ρτο[οτες, α8 

Ῥοδέ Ῥτεδεινίηρ {Πο παίυτα] απά σταπι- 

πιαῖῖσα]. 8εᾳπεηςς οἱ {1ο πνοτάς, απά {πο 

ἀῑδίποίίοπ Ὠδίνγθεη ἕτερος απά ἄλλος. 

Το Ῥτονεηπί {Ἡθ ΥΨΟΥά58 ἕτερον εὐαγγέλιον 

Ροῖπσ πιὶποοπδίτασά Ιπίο ία α.πιὶδείοῃ. 

ναί ἴηοτο οοιι]ά γοαῖζ/ Ὃς απΥ οί]ιο σο5ρο1 

ἔλαπ {6 οπθ Ῥτεαςλος {ο {ποπι, δὲ. Ῥα1 

ΠΟΥ ΓΙΗΙΙΥ οκρ]αϊης5 Ἠϊπηδε]{, πδίης ἄλλος 

ταίηον {Παπ ἴἩα απιὈίσιοιιδ ἕτερος, απᾶ 

{λτουγίηςσ {Πο επιρηαθί5 οπ οὐκ: ὁ Πίο] 

(ἕτερον εὐαγγέλιον) ἵδ ποέ αποίμει (α 

ποζοπά) (08ΡΗ1, οχοορί (οπ]γ ἵπ {ΠΒ 

8οηΏ56, {Παί) {Ἠοχα αἲθ 80Π16 Ν΄ο {τοιθ]α 

τοι, ὁ ο., ία { αάαϊδίς Ὀτίπς γΥοιι αποί]ες 

σοδρε], Ὀτ{ {6 15 τεα]]γ πο (98ΡΗΙ, αἲ αἲ]; 

οοπιρ. Παπιπι. απᾶά Μογετ πι ἴοο.. Τπ α 

νγοτᾷ, 45 Ἠι]σαι{, οοτγθοί1γ οὔβοινος, {πα 

βεοπιῖησ Ραταάος 165 ἵπ 1Πῖ5 {αοί, {παί 

εὐαγγέλιον 5 απἀετείοοὰ α[ἴογ ἄλλο ἵπ 188 
είτῖσίοςῖ. πιοαπῖπσ, Ὀαῦ εχκριοξβδεά α[ίοτ 

ἕτερον ἵπ 916 ΠΙΟΙΕ/ΩΧ. εἰ μή] 
έφαυο ἐ]αί.  Τλο 61055 εἰ μ) --- ἀλλὰ 8Π. 

Ῥαο. ἀῑδίίποίιγ Ἱπιρασπεά ἵω ενεπ Ὑλαί 

βοομχ΄ μα 5οπσοςέ Ρας-ασο», ο. 4. ΜαἩ. 

χὶὶ, 4 (560 ἘτίτΣ, ἐπ ἴοο.). 1 Οον. νυν. 11 

(6ο ἌΤογοτ ἴπ ος): εοπδια]έ ΙΚ]οίχ. Ώευαγ. 

Ὑοἱ. τι. Ρ. 624, Πατίιπς, Γαγδ. µή, ὃ. 

6, Υοἱ. π. Ρ. 120, εοπιρατος νι] Ὀιπάοτε 

1 ΒίορΠ. ΤΛοβ8. Ὑοἱ. τα }ρ. 190. ΊΤπα 

Βταί αἰφέίχιοί ονιάσποες οἱ 15 ἱπίοτεπαησθ 

αρροαχ ΟΠΙΥ 1πΠ νετγ ]αΐο ντίίους. 

οἱ ταράσσοντες] '0λο αγο ἐγοιδζὔιφ 

φοις᾽ «ᾳπῖ νο εοπίιτραη{, Ὑη]σ. πα 

ἀοβηϊίο ατΏε]ο τηὶσΏί αἲ Πτεί εἶσ]λί 5οεπι 

Ιποοηβίκζοπί νῖἩ {Πα Ιπάσ[, τινες: ΝἨεπ 

ἔπαβ τιδοᾷ, ἨονογοΥ, 1 6εχνος {ο Ρατέῖοιι- 

Ἰα1176, απά ἵπ {Πο Ῥτοδοπί οὔ5δο βροσίβςΒ, 
πα 
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Ἀέλοντες µεταστρέψαι τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ. 

αΔΙ ΑΤΙΑΝΒ, ΟπΑς. Ι. 8, 

5 ἀλλὰ καὶ 
1λ { - Α ε) ι) ο ι) / δν }Δ ι) 

εαν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ ὃ εὔηγγε- 

Όλο τινὲς 9 ἴ]οδο γνηοδο ολαγασίενἑφέίο 

Ύνας (τουυ]ίπς τ]ο (πα ἱαης, «6οπ1ο νν]ο 

ατο γους Πποπῦ]οτς;᾿. οοπιρ. Ταικο αν], 

Ὁ, τινὰς τοὺς πεποιβότας, (01. ΠΠ 8, µή 

τις ὑμᾶς ἔσται ὁ συλαγωγῶν. ΊΝἶποτ (6. 

ὁ 18. 5, ρ. 100) αἀάάπσον 6οππο οχκ. {ποπι 

]αβείοαὶ (τοσῖς, απά οΟΠΙΡΒΤΟ5 {1ο οοΠι- 

ΠΊΟΠ ΕΧΡΥΘΕΒΙΟΠ εἰσιν οἱ λέγοντες: 5906 α]ςο 

Ῥετη]ιατάγ, Ἀγπὲ, νι. 25, ϱ. 918. Ύψα 

επηποί, {λογείοτο, νυν] Τι ο]κοτί ἀοβηϊίο]γ 

Ῥτοποιπός Ες 48 απ Ἰπείαπος οῇ Αείατῖς 

Ἠε]]οπίκπα, ΊἼἩο ατίσ]ο παιδί, οῇ οοιῖςο, 

Ῥο οαττ]οά ΟΠ {ο βέλοντες; 5οο Κὔ]λποτ8 

τα]ααῦ]ο ποίο οη Ἄσῃ. λ{οπι.τ. 1. 20. 

τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ] Τι 

15 ἀοα{ζα] ννλοίἨετ Χριστοῦ ἵ5 ἴ]ο ροή. 

φιό/ςο ἐν "πο (1 οβρο] ρτοασλοὰ Ὦγ ΟἨπῖκς 

οἵ {λε ποπ. οὐ/εοέέ, " ἴπο (1 οερο] οἱ ος οΟἩ- 

ορτηῖης Οπεῖσε Έτοπα έ]ιο βα]]οτ 6ΧΡΤΟΣ- 

εἶοη, Ἰνοπι. Ἱ. ὃ, εὐαγγέλ. τοῦ Θεοῦ περὶ 

τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ, Νο ΤΙΑΥ, Ῥομαρς, Ίοτο 

ἀοοῖάο ον ιο Ἰαξίοτ Ἱπῖοτρτείαίῖοπ: 6θθΘ 

ἁγίπου, (γ. ὁ 30. 1, Ρ. 160. Αοοοτᾶίης 

{ο Ἄ[εγοτ (ον λΙαγᾗ Ἱ. 1), ννπεη ἴἩο σοη. 

α{ἴοΥ εὐαγγέλ. 5 σωτηρίας. βασιλείας, κτ.λ. 

ἵέ 15 σοη. οὐ/εοίέ; νηεπ Θεοῦ, 6οπ. σιῦ- 

2εοέ; Ὀτί νυποπ Χριστοῦ, 6οπ. οὐ/εοίἰ ΟΥ 

0) οοἰ, ἴο Ὃςρ ἀείοτπαϊπεά ΟΠΊΥ Ὦγ {πο 

εοπίον{, 

8. καὶ ἐάν]΄ευεν {[,᾽ πο, Ἠούψενετ, 

ποοεβεατί]γ «δαρροδίης α ο.5α ΝΠΙΕἩ Ίας 

πογετ οσσυχτοά ” (Α148), Ὀας, αξ ααβαα], 

«οπνογ!ηςσ 11ο Ίᾷεα οἳ οοπά1]οπ νντἩ {ιο 

αεειπηρίίοπ ΟΡ οὐ/εσίίυο ῬοβςϊὈΙΙίγ; 866 

Ἠοιτῃ. 4ε αγία, ἄν, 2 Τ, Ῥ. 95, απὰ ϱ5Ρ. 

{6 νογ Ίσα ἀἰδαποίοπς οὗ Ῥομπιαμο]ά, 

Ἁψπέ. ᾱ. Ον. Τεγὸ. ὁ 98, 94. Τὲ πιαγ ὃς 

{ητί]ιοτ οὐβδογνοὰ 1αί, α5 {1ο οτάοτ 5ἨοννΒ, 

καὶ Ὀο]οης5 πιο {ο ἡμεῖς Οτ {ο {]ιο 5οηίρησο, 

Ρις Το ἐάν (οἑίαπι αἱ), {ο νπὶε]η 1 ρῖνος 

Ίοτος απ! Ρτοπαίποπσο; 5οο Ἠοτπι. Τε, 

Νο. 207, Πατίαπς, Γαγέία, καί, ὃ. 3, οἱ. 

1. Ῥ. 141, απᾶ ποῖος ον 10. Π. 17. 

ἡμεῖς]  ωο. ἸποισΏ ἡμεῖς Ἠοτο 866ΠΙ8 

{ο τοίος πιαϊπ]γ {ο Βί. Ῥαυ], απ 15 {τε- 

αποπ{1γ 5ο 5ο εἶκεν]ετο, εί, 5 οἱ σὺν 

ἐμοὶ π. ἀδελ. ΠΠΔΥ ΝΟΤΥ τοιΣοπαῦ]γ ὢο Ἠστα 

πο]αάος (Μογ.), 1 ἆοσΒ πο βοσπη ἀθείτα- 

Ῥ]ο, γι Ώο Ἠγ., 0οπψΏ., απά οἵ]ετς, ἴο 

Ἰπηῖς ο οτι εροσῖα]]γ {ο {πε Αρορί]ο, 

Έ]μο τιδο οῇ ἡμεῖς, οτ οί 11ο εἴπαρ]ε ρ]ατα], 

πηιιδί αἸναγς ἀορεπᾶά ον ἴα οοπίοχέ; 

6ΟΠΙΡ. ποίος οπ 1 εδ. 1. 3, 

παρ) ὕ ] 'οοπίγαγη {ο έλαί ιολίο].. Ἔπε 

πιραπίπς Οἱ {1ο ρτορ. Ία5 Όσοι {1ο ει ]οοί 

οἳ οοπβἰάσταῦ]ο οοΠΙΤΟΥΟΤΕΥ 1 {1ο Τω{Ἡετ- 

8ηΏ5 Ἠανίης ατσεὰ ἴ]ε πιραπίης ῥγαίεγ- 

φμαπι (Υαἱς., απά αΡΡΥ. 015.) λα 

Ἠοπιαη]ςίς 1]ναί οἱ οοπίγα (Τ]ουᾶ., α1.). 

15 Ἰαΐΐοτ παοαπῖπς 15 Ῥετ[οσι]γ οοττοοῦ 

(ορ). {ο Ώτον/Ἡ, Ρ. 40: 56ο Ώοπα]ά». ἄγ. 

ψ 480, απᾶ οχχ. ἵπ που, αγ. ὁ 49. 6, 

Ῥ. 900, ο5ρ. Χεπ. λΙοπι. 1. 1. 18, Ὑετε 

παρὰ τοὺς νόµους απᾶ κατὰ τ. ν. 816 1π 

απΏ(Ἠοξίς), απά 15 αΡΡΥ. τοηιἠτεά Ὦγ {1ο 

εοηίοχί απά {σποτ ο ἔ]ο αγσυπησηί, Ύα 

Αρορί]ο Ἱπιρ]ῖος {Ἡτοασ]λοιέ {πο Ἱρίρι]ε 

Όιας Όλο αάσαίσα] σοβρο] ννας ἵπ {1ο ειτῖοξ 

Β0Π56 06 {1ο νγοτάς 4Π ἕτερον εὐαγγ., απᾶ 

1η 15 ΥΟΤΥ οβ5οπος οβγροβεᾷ {ο ἴ]α ἴτιθ 

(ἀοβρε]. ἀνάβεμα] 'αοσιγφεᾶ ;᾽ 

βίτ]ο(]γ οοπβἰἀστοᾶ, ποίΠίπαπ πποτο {απ 

ἴλα ΤΤο]]οπίδίῖο {οτπι οἳ πο Αίάῑς ἀνάθη- 

μα, Ἀ]ουτῖς (οεεὰ Ὁγ 1μοῦου], ΓΛγγη, Ῥ. 

249), ιό οτἰσῖπα] ππεαπίης οἱ οί] {ογπης 

Ῥοῖπς τὸ ἀφιερωμένον Θεῷ, Τ]εοᾶοτεῖ οη 

Ποπι. Ἱκ. 5. Ἴῑο Ρρτοναϊ]ης 1ο, Ἠουν- 

ονοχ, ΟΓ ἀνάθεμα ἴπ Ιπαΐαπι Ῥαγίεπι «Ο0ΠΙ- 

Ῥατοά ντ] ἴἶνο οοπηπηαπά, 1μον. κνι. 99, 

80015 (ο5Ρ. π {ο 1ΧΧ απά {ο Ν, Τ,) 

{ο Ἠανο σταἁιια]]γ ]εᾷ (ο α ἀῑδίϊποίϊοπ Ἱπ 

ΠΙΘΗΠΙΗςσ: ἀνάδημα Ὀσῖης πιδοᾷ ἵπ ἴ]α 

86Ἠ56 ο) ἁοπαγίιωπι (3 Άἴασς, Ἱκ. 16, Ίλια 

χχ]. 20), ἀνάδεμα (Ίχοπι. 1κ. 8, 1 Οοτ. ΧΙ, 

8, κγἰ. 239) α5 ΄ αἰἰφιίά αὐσίπα ἔγω 8αογα- 

ἨΠοδγο]. ἀνάθεμα": ἐπικατάρατος, 

ἀκοινώνητος. ἀνάδημα" κόσμημα. ΤΗΙ8 

ἀἰδιιποίίομ, {ποιασ] Υ6ΓΥ βοποτα]]γ, ἵ5 ϱτ]] 

έν ς 
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λισάµμενδα ὑμῖν, ἀνάδεμα ἔστω. 
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ὃ ὡς προειρήκαµεν, καὶ ἄρτι 
πάλιν λόγω, εἴ τι ὑμᾶς εὐαγγελίζεται παρ) ὃ παρελάβετε, ἀνά- 

πού απήναγεα]]γ οὈδοτνοά : 5οο Τηουᾶ. απά 

εδ. 0115. οπ Ἰοηι. κ. ὃ, νο, 6ΥΟΠ 

πλ ]ο Ίο αδρετίς (νο ἀῑδαποί πιοηπίησς, 

866ΙΗ5 1ο 1οσατὰ {πο {ΟΥΠΗΣ αδ ΙΠίεγζαΏσε- 

αὖ]ο. Τη ἴηο 6ςσ]68. ΥΥΤΙΙΟΙ5 (566 Βιι]- 

σεχ, Τλο8. οἱ. 1. Ρ. 208, Ῥίπσβαπα, χνΙ. 

9), ἀνάδεμα, Ἰηκο ελα Ἠεῦτονν Επι (568 

Ἅγππος, ΙΕΗΒ., Απ Βαππ) να» αρρ]οᾶ 

{ο οχοοπηπιαπὶσαῖοης {ποισ] 6νοη Ἠετα, 

ἵν πηαγ Ὀδ οὐδοτνεά, αοεοπιραπἰθᾷ ΒΟΠ1Θ- 

εππος ντ] ἀῑδιάποί οπεογαίζίοπ; 966 Ώ]ησ- 

Ῥαπι, ἐὐ. 3. 17. ἸἼπίς πιῖ]άογ 8οΠ56 Ὠας 

"ρθει Γτοιοπ!]γ πιαϊη{αϊπος 1π ἔλο ρτοξεπέ 

Ῥαδδασο (Παπιπιοπά πα ἴοο., ΝΝ αἲοτ]αμᾶ, 

2ος. Τρύη. Ἡ. 4, οἱ. τῃ. ρ 408), Όιί ἶς 

ἀῑδιϊποί]γ ορροφος {ο ἴ]ια Ἱιδασε ο {μα Ν. 

Τ.ς οοιΏρΗΤΘ ἐπικατάρατος, ολ. Πἱ. 10, 

κατάρα, 6]. 1. 19. Έον {ητίΠογ τοίΤ. 50ο 

{λε σοοᾷ ποῖο οἱ Ἐπ{7Ζ. Τοηι. ἱκ. ὃ, Νο]. 

1. ϱ. 255 5η. 

Ὁ. προειρήκαμεν] 0ο Άανο δαίᾷ 

Φε/ογο.. Ἔο ναί ἆοεδ πρὺ Ἠογο ΤΘ[ΟΙ ὃ 

15 ἵτ (α) 5ο]ο]γ {ο τ]α Ῥτουθάϊπσ γΥοςο, α8 

Ο0ἨτΥ»., Ποσς., οτοπ1θ (οοπαρ. Νθαπάοτ, 

Σἰαπέϊπμ. Νο]. 1. Ῥ. 214, Ῥο]μπ), οἳ (0) ἴο 

α ἀεσ]αναϊίοη πιαᾷο αἲ {πε Αροςί105 ]αρέ 

ν]αῖί, α5 ΒΥτ. (αΡΡΥ.), απᾶ τεσθη{]γ, τ-ἰ,, 

ο Ἡγ., 310Υ., αἰ. (ταπιππαξίσα] σοηθῖά- 

εταΏῖοἩς 4ο ποί εοπ/π]θαίε {ο α ἀοοϊρίοῃ : 

{0Υ πεϊἴΏοτ, οη ἴῃπο οὖς Ἠαπά, σαπ {]ο 156 

οἳ ία ρογίαςί ταιηοτ {ηαπ {Ἠο αΟΓ. προεί- 

ποµεν (61. ν. 21, 1 ες». 1ν. ϐ) Όο ῥγοβ5οᾷ 

Ἰη {ανοτ οἱ (α).--- εἴρηκα αἲ πηοδῖ ΟΠΙΥ 

ππατ]ςῖης ἴπο οοπτϊηαἶπς ναλά1τγ οῇ να 

σας εαἷὰ (6οπΏΡ. 2 005. ΧΙ. 9, αιιὰ ΤΝ που, 

σαν. ὁ 40, 4, Ῥ. 249), --- ΠΟΥ, ΟΠ ἴ]ο ΟἵΠοΥ 

Ῥαπά, οππ Το το[(χοπςο {ο νν]αί ας ]αξί 

Ῥθει εαἷᾳ Όο ιιγσοά αξ Ἱποοηβίείοπέ Ν] 

{ο πξασο ο πρό (Ὀ5ί.), {ο 50ο 9 λἴαςς, 

ΠΠ. Ἐ, πμοειρηµένων χρημάτων (19ν1οτο {1ο 

φυΏ]οσί το/οτγοὰ {ο 15 πιοπ{ίοπθᾷ πο ΓΗΥ11ετ 

Ῥαο]ς {]ιαπ ἴμο Ὡοσϊππίπςσ οἳ {πο Ῥτοζος- 

Ίησ νοις:), 3 Ἁ[ασο. υΙ. 95, απᾶ ϱΟΠΙΡΗΤΟ 

9 Όοτ. γἩ. ὃ ντ 2 Όοτ. τν. 12. /Οο- 

ζοπέιαζ ΤΟΗΒΟΠ5, ἨΟΝΥΕΥΕΣ, νυὶ7. {ο 1Π6εί- 

ΏοἨ ΟΡ ἄρτι 45 ππατ]ίπς απ απἰ(λεδὶς {ο 

ναί ννας ἀἰξίίποι]γ Ραδέ, απά ἴ]ο αΡρατ- 

οπί Ιάεπίϊίγ ο πια πιατ]κοά Ὁγ 11ο ἴννο 

Ρ]γα] ΥεγΏ» εὐαγγελ., πρυειρ. (ΔΙ), 5οοτα 

5ο ἀῑδίίποί]γ ἵπ {ανοχ οἱ (0), ταῖς ἵπ. τ]ῖ8 

356 νε 4ο ποῦ Ἰεβϊίαίο {ο ππαϊπίαϊη (ας 

τοί6τεηΏσθ ΘΥΕΠ 1Π ΟΡΡΟΣΙΠΙΟΠ {ο ἴ]ο ορίτι- 

10Π ΟΕ {Ἠθ (τοε]ς αχρο»!Ίἴοι5; οοπηΡ. 2 6005. 

ΧΙ. 2. ΤΠϊ5 Ῥαξκασο Ίνας Όθεῃ ργοςξεοά 

ΙΠ{οΟ {ο ϱΟΠίΤΟΥΘΙΦΥ τε]αί]να {ο {1ο εἰαίθ 

οἱ έλα (α]αίίαη «ἨτοἩ αἲ {ο Αρορί]ο5 

βοὐοπἀ νὶδές; βεο Τ)ανίάδοηπ, Ιπέγος, νο]. 

τ. Ρ. 900. πω βοσπώο τ.λ.] 

έ80 ποιο Ι δαν αραῦι: απάουΡίεά]γ α 

σοηβοσυίἶνο 5οπίθπσθ. ἸΠήοκετί απἆ Ὦ. 

(σας. Ὁγ πιακίπς Τς Ῥατί ο ἴμο απηίεςο- 

ἀσοπί δοηίσοησθ, τθίαϊπ ἴΠα πιοτο Αίῑο 

πηραπίησ ΟΕ ἄρτι, Ὀαέ 5Ώρο5θ απ Ιπίο]ετ- 

αγ Ἠαϊς]. ο]]ρεῖς Ὀοίοτε εἴ τις. Δρτι ἵ8 
πού αδ6ά ἵπ Α ο (ἀτσε]ς {ο ριτο]γ Ρτοδοπ{ 

έππο, ---- σοπιρ. Ῥ]αΐο, Ἠεπο, 839, ὙνἨοτο ἐν 

τῷ νῦν 15 ἵη ΟΡΡ. {ο ἐν τῷ ἄρτι, --- Ὀαέ 15 

ηοί ἩΠΕΟΠΙΙΠΟΠΙΥ 5ο αδεά 1π ]αΐετ (τοοῖς; 

εεο ο5Ρ. Τ,οῦσς]ς, γη. Ῥ. 18 εα. 

εἰ... εὐαγγελίζεται] ’ἶγ απ οπο 

2γεαολιοίἠι ;᾿ ἰπιρ]γ απά ριτε]γ οπαἱΠοπαὶ 

(«εἰ ουπι Ιπαΐο, πΙΠΙ] βἰση]βοαί ργαέοτ 

εοπ((ίοπεπι, ΙΚ]οίζ, Ώευαγ. Ὑοἱ. π. Ῥ. 

4050), «Ἡ, 45 α πιαῖίετ οῇ {αοί, Ῥτοαελίησ 

ἶ6 ἃ 6ΟΠΙΦ6 ο{ ασί]οπ Ῥατεισς ὮΥ αΠΥ οηθ; 

Ῥ6 516] η. αδδιπηρίίοπ τοαςοπαῦ]ο οἱ ἴλθ 

ΟΟΠΙΤΑΙΥ; 508 68Ρ. ῬεἨπια]ε]ά, ηπίαα, 

ᾧ 91, Ῥ. 196. ὉΤΠϊ «παηπσο Ίποπι ἴ]ο 

πΠΟΤΟ τοβίτἰο(οᾷ ἐὰν ὉνΙ(Ἡ εαθ]., νουςο 8, 

αββεα}» Ίοτε Ἱπίεποπα]; οοπΙρ. Αοίς ν. 

58, ο9. 11 βαςὮ ἀῑδειποίίοης ηιιςέ ποῦ 

Ὃο ονοχργοβδος, α5 ἴ]λωκο 15 αὐιπάαπί ον]- 

ἀοπσε {0 5Ίηουν πι δδος ἵπ ]αΐος, Ρέ 

ονοι Εοπιείίπιος ἵπ 6α1]ἱοτ ΥτΙίους, {11οΥ 

Ἡνοτο πιοῦ α]νύαγς «ατο(α]]γ οὔβοτνοά; 5οα 

ἈΙαάνία, «αγ. 195. Ἱ. Τι ἶς εοτίαἰπ]γ 

πούέοαῦ]ο Ὠναί, ἵπ Ῥασ]ιἆ (ο. σ. Ώου 1. 

Ττορ. 4), ἐὰν γη εἱ.]. ἶ5 ποαχ]γ α]ν/αγβ 
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Ἄεμα ἔστω. Ἰ' ἄρτι γὰρ ἀνβρώπους πείλω ἢ τὸν Θεόν; ἢ ζητῶ 
᾿ ’ παν. κ... . / ” π. - 

ἀνθρώποις ἀρέσκειν; εἰ ἔτι ἀνλρώποις ἤρεσκον, Χριστοῦ δοῦλος 
οὐκ ἂν μην. 

πο ἵπ ππα]λοππατἰσα] Ἠγροί]οςθβ, νΊλογα 

Όλογο οαἩ Ὀο 110 ΔΟΟΘΞΝΟΣΥ ἰάοα, Ὀαῖ νν]ηογθ 

εχροτίοποο πημδί ρχονο ἴ]ο (ταῖ] ος {α]- 

Ίὰ0γ οἳ 1]χο αρροδίίοι: 9οο λίπος, 4). 

ὁ 41. 5, Ῥ. 900, ποίο, Της 1186 ΟΓ εὐαγ- 

γελίζοµαι ΝΤ «Π. 80015. ΡόγδΟπΩ, ἶδ ΔΠ 

ἅπαξ λεγόμ. ἴπ ϊ. Ῥαι])ς Ἡρρ., Ὀαῖ ος- 
οισς εἰδοννηονο ὈοιἩ ἵπ πο Ν. Ῥ. (Τα1]κο 

ΠΠ, 18, Ααῑς νι, 20, 40, χι], 22, χὶν. 16, 

91, χνὶ. 10, 1 Ῥοι. Ἱ. 19), απᾶ ἵη Ἰαΐος 

Ντους: οοΠΡ. που, (γ. ὁ 55. 1, Ρ. 1959, 

απ Τοῦουἷκ, ΠΛΗ. ρ. 2607 βα. 

10. ἄρτι γάρ] “ΓΕΟΡ ποιο; ποῖ ϱοΠ- 

ἑασηπς Ἠής Ῥτοοπέ οοπάποί απά {ογπιος 

Ῥ]ιαχίκαΐσπα (Νοαπάοχ, Πἰαπέίπη, Ἡ οἱ. 1. Ῥ. 

9355 [πολι], ἨΝίοδε]εσ, 6γοποῦ. Ῥ. 115), 

Ῥαξ οπιρλατἰσα]]γ τοροαίἶπς ἴ]ιο ἄρτι οἱ 

Όιο ρτουσάῖπς νοτ8ο, απά σα]]πςσ οεροσία] 

αἰτοπ{ίοη. {ο 15 Ῥτοδοηί ννονάςι ---- “Λοιο, 

-Ὕνηοι 1 αιι αδίησ 5ασὮ απ]οδίτα ης 

Ίο οχαςσί {οτοο οἳ γὰρ 

Β66ΙΗ5 1ΠΟΥΟ ΟΡΟΠ Το φΠιοδίίον: ῖ πιαγ Όο 

Ρ]αιιδίΡ]γ {α]κο αδ ἴπ αὐταρί απά Ιτοπίσα] 

το/στοπου {ο ἴ]ο «Ἰάτσος.ο{ 1ο {αάαϊςίς; 

εννσ]]! απ 1 πονν, εἴο, ο Πλά5. 141ο- 

πιατῖο πο ΟΕ γάρ, 5006 65Ρ. ΊΚ]οί7, εναν. 

Ὑοἱ. τ. Ρρ. 242), Ὀαί 15 Ῥετ]αρ πποτα 

παϊιτα]]γ τοσατὰσὰ 5 αγπιωποπίαἑῖνε, ---- 

ποξ, Ἠοϊνονοχ, 5ο πισ]Ὦ ΥΥΙ το, {ο {ο 

βοοπηίπς ἸαγκΊηοθςς Οἱ Ἠἱ5 .Ρτονίοιις γγοτάς 

(ΔΙεγ., ΑΙ::), 5 {ο ἐιαῖτ εηφιιοδ/ἱοπαῦίε 

ἐγιίλι, ἴλνο Ὀοςί Ῥτουί ο νο 1αγ ἴπ Πή8 

Ἠρίης 9Π6 ΧἨΟ Ίναδ ππα]άησ ο ΐ5 

{σπιᾶ, απάἁ ποῦ ΊΠ6Π; 56ο ΟΙςΠ. απἆ Π]]- 

σε. η ἔοο. πείφω] ΄απι Ι Ρεγ- 

, ]αησπασο, 

φιαζ πρ, «σολ ο οσι [5υπι Ῥοευᾶ- τ- - 

ἆσπς] Ἀγτ., «κυπάσο, Ὑμ]ς., Ο]ατοπ. ; 
εοἳ]. ἑαπι Ι ππαλίπῇ γίοπὰν ο’ ἵνα ε]]σΏί 

πηοβϊβοα ον οἱ τηθαπίπς, υἱή. “Ῥετδιᾶ- 

ἆσπᾶο παὶ οοποῖ]ίο,᾽ 45 δασσοςίοᾷ Ὦγ ἴ]ο 

Ἰαίίοι ννοτς ο ἴ]ιο οΊαιιδο, Ὠοῖπς οπδί]γ 

εαρρ]ϊοά {τοπ {1ο οοπί{οχί; 89οο Λος χΙϊ, 

90, 2 ἍΊαος, ἵν. 45, απᾶ ϱΟπΙΡ. πεῖσαι τὸν 

Θεόν (ν1ε]ν 1π[), οξορἩ. «πιίφ. τν. 6. ὅ, 

νι, ζ. θ, ντα, 10 3. ο ιδια] εοπηπησηΐ, 

Όναῖ πειβω 5 στο δο ο οοπαέα (είν, 

α].)}, 15 Ό6γ/ αοδομαὺ]θ, ΟΙ 1] ρᾳβ- 

εασος οἶτοι ἵπ βαρροτί οἳ ἱ5 παπί, 

Λος Χαν, 23, ουτίαιΠ]γ Ῥτονο ποϊλίπᾳ, 

απά απ, Ταν. Πέ, τι 6, 15 πο ἴο Το 

Ῥοϊηί, « ατίοπαρῖ ᾿ Ὀσίης ἱπαρ]ῖοά ποῖ ὮΥ {πα 

νοτῦ Ὀιῖ 15 ίσμδο, Ίο εαππο 009. ΒΟΘΙΒ 

αΡρ]ισαὺ]ο {ο Ἀοπορᾗ. Πο. νι. ὄ, 16, 

Ῥο]γὈ. ΠΠίνέ. τν. 64 2, ἀιοὰ ἵπ Βίορῃ, 

Τλοβδ. 8. Υ. ἢ (ηπτῶ, κ. τ. λ., 

ἑον απ Ι δοολίπῃ {ο ϱίοαδο οἵο; ποῦ 

πιοτο]γ α ἀλοτοπί (Ώο Ἠγ'.), Ὀαί α- πιογα 

σεποτα] απιά οοπαρτε]ιοηδίνο ριπῖοππεηί οἳ 

Όιο Ῥρτοσσάίπσ «Ἰαμβο, 

νν]. Απά α βοιά ΦΟΓΠΙΟΠ ΟΠ {Πῖδ νο 

Ὁ}Υ Εατίπάσοπ, 8ο. Χχι. Ὑοἱ. Ἡ. ). 199 

(ο. 1849). ἔτι ἀνδρ. ἤρεσ- 

κον} «τοογο δέ] Ρἰοαδίπῃ ποπ. Τι 15 πο 

ἨοςςξκατΥ εἴτ]ιος {ο Ῥχοδ» {1ο ηςο οἱ {1ο 
1ΠΙροτ{, 4ο οοπαέι, ΟΙ {ο ΠΟΚΙΓΥ 11ο τησαπ- 

1ης Ο/ ἀρέσκω, !5ίαᾷσο Ρ]ασστο,----- ἃ ΠἹΘΒΠ- 

Ίπς νν]λίοἩ 15 πενογ Ὀραίβ; 56ο Ἐτί{ζ. Ποπ. 

χν. 2, Ὑοἱ. ΙΙ Ῥ. 221, ποία. Τῆο αροβ- 

11ο β1Υ5, “1 απι πο Ῥ]οαρίπσ πιο; απᾶ α 

εἶοατ Ῥτοοῦ 15, ἐαῖ 1 απι ΟΗτίείς εοτναπ{, 

πνηοςο 5οτνίσο ἵ5 Πποοππραἶῦ]ο νν νι ας 

οἳ πιαΠ. Το οιπρ]αςίς {ας τοςίς οἩ 

ἔτι (Μογ., Ὦτονντι) νο 15 πιο ππετε]γ 

Ἰοσΐοα] (Ώο Ἠγοιίο), Ὀαί {οπιρογαί, νι 

τοί, {ο {1ο ρτοσθᾶΐπς ἄρτι. Ίλο Πίος. 

Ἰηβοτίς γὰρ αἴτοι εἰ, Ὁ ην ΡΙΚ; ντι, 

απά οἴ]οτ Ὑν.; 0ἨτΥ8., ους. αἱ., ---- 

Ῥαί ντα ας Πίο ρ]αικίΟτγ, 48 νο 

αιλογ(γ {ος 1ο οπηϊδεῖονπ 1 είοησ 

[ΑΡΡΙΡΑ; ὅ πι; ας, ΟἸατοπ., 

Οορῖ., Ασπιις ΟΥτ. (2), Ὀαπι.], απά το 

Ῥτουα]εγ οἳ Ιπίοτρο]αίοπ {ο αδεῖδε {χο 

αγσιπηθη{, Ὦγ πο πηραης ε]ἰσ], 

ἤμην ) Τηή5 {οχπα ο 1ο ΙΠΙΡΟΤΕ., 80 ΟΟΠΙ- 

ΠΙΟΠ 1π ]πΐίο νντίίοις, ἶς {οαπᾶ, Χοπ. Ο/’. 

νι 1. 9, 1γδίας, τα. ΙΤ, Ὀαί 19 υποργο- 

α11γ εοπάσπιπεὰ ὮΥ ἴο Αῑοϊεί5, Ῥυέσα, 

Το κιιάσπέ 
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Τ]ο οεροῖ Τ ρτοπο] ἵς πο 
οὗ πας απ Τ νι]. οοπβτπα 

Ες ὃν εἰαίλσ ΠΙΥ πιοο ο 
116 Ὀείοτο 1Υ οοπνογβίοῦ. 

1 Γνωρίζω δὲ ὑμῖν, ἀδελφοί, τὸ εὐαγγέλιον 
ον μον ο ο ο οι τας ο . / ν 

τὸ εὐαγγελισλὲν ὑπ ἐμοῦ, ὅτι οὐκ ἔστιν κατὰ 
/ 1. ὁΦλ ον ΝΔ Α.ς ἄα ͵ 
ἄνδρωπον" οὐδὲ γὰρ ἐγὼ παρὰ ἀνωρώπου 

11. δέ] Τΐνομ. γάρ. Το οχίοπα] αιι(Ποσϊεῖος {οΥ δὲ αἲο ΑΤΖΕΟΙ:; ππαΠΥ Ὑν, 

(ο ]ν,-Ῥο]. απιά οἴπους οπηῖξ ο{1γ6]γ)}; 0Ἠ1γ8., εος., αἲ.: Απηζηι, (1ΐσο., ἀγἰορό., 

Αολοῖς., Γασληι., Ώε Ἡ)., ἨΜογ.). Έοτ γάρ, ΒΡ'Εα:; 17. αἲ.... υ]ς., 0]8- 

χοπι.; απι., Ηίον. Αας., αἱ. (Τἱ8οᾗ.; οοπιπιοπάσά Ὦγ «γίορο.). Πε Ρουπιτι- 

{αἴϊοι οῇ δὲ απά γὰρ 15 5ο ΟΟΠΙΙΠΟΠ {]αί ἐέογπαί εοηβἰἁσταίίοη5 Ῥοσοπις Ἠογο Οἱ 5οπ16 

πιρογίαπσθ. Τηο ᾳπαδίίομ 19, ἆοο Ῥί. αι] Ἠοχο 8θοπη {ο ἀοδῖτο {ο 6αστγ οί {Υ{]1ος 

Τά ῥτον]οιΙβ Τοπιατ]κ5, {ο οκρ]αϊη, ΟΥ {ο Ῥτουο {πεπιὸ ΤΠ {Πο Πτεί οα5α νο 6ο]ὰ οΠΙΥ 

Ἰανο, α5 Ἠιϊο]ς οὔδοινας, δέ; ἵπ {με βεεοπᾶ, γὰρ ο δέ (δὲ τείαϊηῖης α {αἶπί ορροβ1{νο 

{οτος, ΙΚ1οί7, Ώευαγ. Νοἱ. τι. Ρ. 9): ἵπ πα (Ππίνά, οπ]γ γάρ. πο οοπῖεχῦ ΒΘΕΟΠΙ8 

ἀοοϊςῖνεϊγ ἵπ {ανος οἳ {1ο Πχει ἩγροίἩ., απά ἐπετείοτε οἱ δέ, 

χοπ]αχ]κς {]αί 1ὲ ἱ5 οΠΙΠΙΟΠΙΥ {οιπᾶ νετ 

1η οοπιὈιπαοἨπ Ὑ(Ἡ ἄν; ἴΠίδ, Ἠούνενοτ, 

15 ἁοαυδα]: 5ο Τιοῦθε]ς, ΡΛγγ. Ρ. 152. 

1]. γνωρίζω δέ] ΄Ἆοιυ Ι οογᾖ, 

Φπαᾖο ᾖποιῦι Ἰιπίο Ίου; οοπππεπσεπιοπί 

οἱ ναί ππΥ Ῥο {εγηιεὰ {πε αρο]οσείῖο 

Ῥοτίῖοα οῇ {πο ερίει]α, οἩ. 1. 11---οἩ. 1. 

21. Ἔπο Ῥτοςοπί {ογπιπ]α, Ὀδίοτι οὓ- 

ΒΟΥΟ5, 15 α]νναγς αδοᾷ Ὦγ 6. Ῥαιι] α5 {Πο 

Ῥτε]ιιάο οἱ α ΠΟΥ ἀε]]Ὀοταία απ ΞΟΊοΠΗΠ 

αγοννα] οἱ Ἠΐδ ορίπίοη; οΟπηΡ. 1 0ο. χυΥ. 

1, 2 095, νΗΙ. 1, 1 Οο5. ΧΙ. ὃ (διὸ γν.). 

Δὲ {5 οοπ5ο(πθη{Ιγ Ἠετο (56ο οτῖέ. ποίθ) 

ννΏαί ἶ5 {ογπαθᾷ µεταβατικόν, Ῥε]ε]ς. Αποζά. 

Ρ. 958 (οἶτεά Ὁγ Πατίαπς, ο]. τ. Ρ. 106), 

ὅ, ο., Ττ Ἱπάϊσαίον α ἔγαχιδιέίοη οπα πνΠαί 

Ώα5 Ῥουπ αἰτεαάγ »αἶς, {ο ές {9ε5Ἡ α5ροοί5 

οἳ {ιο εαῦ]εοί νν Ισ. ατα πουν Ιπίτοάασες. 

Ἐοχ οχατπηρ]ες οἱ {λε τοτΥγ ἵπίε]]σίρ]α αί- 

{παςίῖοη τὸ εὐαγγ. .. . « ὅτι, 566 ποτ, 

ἄν». 66. 6, Ρ. δδΙ. οὐκ ἔστιν 

κατὰ ἄπθρωπον] “ ἶδ ιοί α[ῖεν πια; 
ἓ, ο. ἱ οἳ πο Ἠππιαῃ εἰαῖη: «κατὰ 

σοπχρ]οσθ αχ νῖπη ῬτοροδΙΠοπαπη ἀπὺ (3), 

διὰ οἱ παρά,᾽ Ῥεπρε]. "ΤΠ τοπιατ]ς, 1{ αἩπ- 

ἀοτείοσά. εχεσοίἰσα]]γ ταίπετ (απ σταπι- 

πηαίἸσα]]γ, 15 ῬοχίοστΙγ «οοττοςῦ. 

ἄνβδρ., {π]κοπ 26} 5ο, Ἱπαρ]ίον ΄α[τοι Ίο 

{4ςΠΙΟΠ, αἴτογ {Πε ΠΙάΠΠΕΤΟΙ πιαπ᾽ (ἼΎ1πογ, 

6γ. 49. ᾱ, Ῥ. 968), Ῥαί ἵπ πο Ῥτεβοπέ 

εοπῖοχ{ απιοιπ{ς {ο {6 τποτθ οΟΠΙΡΤΕἨσΙ- 

εἶνο ἀοσ]αταίίοη (]αί {ηο εὐαγγέλιον ν88 

ποί ἀνθρώπινον, οἴίπειτ 1π 168 εξδεποο ος 
0] 

Κατὰ 

οὐ]οσί; οὐχ ὑπὸ ἀνβρωπίνων σύγκειται 

λογισμῶν, 1θος.: «οπΊρατο Ῥ]αΐο, 1Μ1εῦ. 

12, τὸ δ᾽ ἐμὺν δεὺς. . .. . οὐκ ἔστι κατὰ 

ἄνδρ.; π΄Ἠοτο {1ο {τις αιια]{αίϊνα παίατα 

Οἱ {μα οχ)ργεβξίοῃ 15 «ΠΟΥΥΠ Ὦγ {1ο {ατίηεχ 

οκρ]απαίίοη, ἀλλὰ πέρα τοῦ μεγίστου φό- 

βου. πα ἀϊβοτοπί εἸαᾶος οἱ πιεαπῖπς 

ππάστ νἨ]σ]ι Εῖ5 {ογπωι]α αρρεαῖς 1 ΐ, 

Ῥαι]5 Ἐρρ. (οἩ. 11, 16, Ἠοπι. Π,. ὅ, 

1 Οο5. Π. , Ἱκ. δ, Χγ. 99) πηυςδί ο το- 

{οττεᾷ {ο ἴ]ιε οοηῖοχέ, ποῖ {ο {1ο ρτεροβί- 

Ποπ; 86ο Ετζ. Τίοπι. 11. δ, Νοἱ. τ. Ρ. 

169 κα. απᾶ οοπαρ. Ῥαΐσετ, Τλεδαιν, Ὑ οἱ. 

1. Ῥ. ὁδ1. 

19. οὐδὲ γὰρ ἐγὼ] «7ου ποῖ/]ον αλά 

1 γεοεῖνο δέ, οίο.ς᾽ Ῥιουί οξ {πε ρτεσεᾶίπς 

Ώδδοτίίοη. 11ο πια 1οτος ΟΙ οὐδὲ Ία 

στο Ώσοπ. {ΥοηιιοΠ{]γ πιϊδιαπαοτείοσος, Ὀαί 

ΠΠΑΥ ὃς ΡΙΟΡΟΤΙΥ Ῥτεεετνες, 1 νε οπΙγ 

οὔβοινο (1) ῑιαί ἵπ αἲ] 5ιιοὮ «αδος α5 {πο 

Ῥτοδοηί (οοπιρ. {οἨπ ν. 22, νΠΙ. 43, Ἠοπῃ, 

νι, ϱ), πε ρατίῖο]α τηιδί τοσσῖνο 1{5 σς- 

ασ οκρ]απαίίοη Ποπ Πο σοπίοχί (/ αἆ- 

εαπηρίὰ οκίτίηπεοσις α]αιᾶ βοπ{εη{1ὰ, 

Ιζ]οίΖ, Ώευαγ. Ν οἱ. 1. Ῥ. Τ07), απά (9) 
ἐλαί οὐδὲ γάρ, ἵπ ποραίϊνο 50ΠίεΠΟΘ, 

είαπᾶς ἴπ απο ρατα]]ε]δπα απά Όοατς 

εοιτεβροπάϊπσ πιθαπίησς ΥΙἩ καὶ γὰρ 

1η Ῥοβ]{ῖνο 5οΠί6ΠΟΘ5; 599 Παιίιπο, 1)α)- 

ερ. οὐδὲ, 2. Ἡ. 2, Το. Σ. Ῥ. 211, απᾶ 

εοπιρ. Ἐ]]οπάί, 1ου. ορ. 5. ν. νο. 1. 

Ῥ. 21 κα. νο ππαγ {λας οοιτεοί]γ ἔταῃβ- 

Ἰαΐο, οἶί]λοτ (α) Ίιαηι 116 ΕΖΟ φιζάεηε, « ΕΥΕΠ. 
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παρέλαβον αὐτὸ οὔτε ἐδιδάχβην, ἀλλὰ δι ἀποκαλύψεως ᾿]ησοῦ 

Ι πιο 5ο παιτα]]γ πιὶσηε Ἠανο Όσο 

τααρΏί οἳ ποπ, Πἱ]σοπί,, Ίου ὑπ ἴοο., 

απά ο. ὁ 00. 6, ρ. 4965 ος (0) πεφιο 

οπίηι εὔοι «1 38 Πτ]ο ας ο οἴ]ος Άροβ- 

1105” (Ο.Ε, οἱ ῬΡοτ]αρς α- Ἰτι]ο πποτο 

Ἰπολικίνο]γ, Ι (ἀϊκάποιγ οπιρ]αϊἰς) ---- 

ας Ἠττ]ο αν απγ ολους, ννΠοίΊος Χριστοδί- 

δακτοι ΟΥ ἀνθρωποδίδακτοι. Οἱ ἴἼιοδα 

(0) 15 (ο Ὃς Ῥτε[οττοὰ ποί οπ]γ Πποπη 6οἩ- 

ἰοχίια]. Ὀπίς ονον σταπιπιατῖσα] ΤΟΒΕΟΠΒ/ 

{ος Ἱπάοροπάοπι]γ οἳ βοοπιίπα ἴοο ϱ60Π- 

ορβείνο, (α) ννοιι]ά αἶξο Ίανο Ώδοι πιοςί 

παυτα]]γ οχρτοςςοἆ Ὦ} οὐδὲ ἐγὼ γάρ, ΟΥ 

καὶ γὰρ οὐδ' ἐγώ (1νίϊσ]κ). Της Ἰαδί οὗ- 

οοίίοι. Ἄζογον οοηβἰἆοις Ιπνα]ά οἱ ας- 

σουτ! οῇ πε ποσπια] Ῥοβίίοπ ΟΕ γάρ, --- 

Ῥαέ ποχασί]γ ; {ος {οιισ]ι γάρ σοποτα]]γ 

οσορίο5 ο 2πά Ῥ]ασθ, Ὑοῦ Ἀ]οη ἴ]πο 

15ί απά Όπᾶά νοχά ατο 6Ἰοβε]γ ταπ]τοἆ 

(Ίο γνοιι]ά Ίοτο Ὃο {1ο οᾳ5α) 16 οσοιι- 

Ῥίες 1ο Ότά: 50ο Ι]οίΖ, Ίλευανγ. οἱ. Ἱτ. 

Ῥ. 26]. παρὰ ἀνβθρώπου] 

«ᾖγοπι ιαπ; πο ΑΥΠΟΠΥΠΙΟΙΙΡ ΝΙΓ]ι ἀπό 

ἀνθρώπου, ἴ]ο ἀῑδίποίίοι Ὀθίννεση {ηοδα 

Ῥτοροςϊτίοις αἴτετ νοιὺς οἱ τοσοϊνίπα, οἵο. 

᾿ 

(παρὰ ΠΟΤΟ ἐπιποιζαίο, ἀπὺ ΤΠΟΤΘ }οπιοίο 

βοιιτζς), Ὀοῖπςσ αΡΡΥ. τοσι]α]γ παί- 

ἰαϊπες ἵπ δι. Ρα] Ἐρρ.: σοπιρ. 1 0ος. 

ΧΙ. 30, παρέλαβον ἄἀπὺ τοῦ Κυρίου, ΟΠ 

πνλίσ]ι πο (4ο Τενὀ. 6οπιρ. Ταδο. 11. 

Ῥ. τ) αἱσ]]γ οΏΡ6ΙΝΟΘ5, «ΠΟΠ παρὰ τοῦ 

Κυρίου, Ῥτορίοτοα αιιοᾷ ποπ 1ρ5ο ΟἨησίτι5 

Ῥτωκοπίοπα ἀοσι]έρ 5οο Βοπιι]2, δοπάηε. 

Ῥ. 3218 «η. οὔτε ἐδιδάχδην] 
«ΟΥ Ἱσαφ Ἰ {αιρλέ ές εΠἰσί]γ ἀλτοτοπί 

{οπι ἴ]ιο Ῥτουσᾶΐπςσ παρέλαβον, ἴ]α ἐδιδ. 

Ῥοϊπ/ΐπς πποτο {ο ιῤ/εσέίυο αρρτορτΙα!ΙΙοη, 

Ν]ή]ο παρέλ. ΟΠΙΥ ππατ]κ5 οὐ/εοίίυο τεσερ- 

ποπ. (ΥΥ ΠπάΙςο]πι.): 5ο αΡΡΥ. Ῥοησ., « α]- 

{στιπι (παρέλ.) ΠΕ δἰπο 14Ώοτο, αἰίοταπι 

σιπι Ίάῦοχο ἀἰδορπα!ι,.  Οπ ιο βοᾳοπος 

οὔδὲ---οὔτε, 50ο ἸΝπου, (γ. ὁ 6δ. 6, Ρ. 

4056, απά ο5δΡ. ἹΠατίιπα, Γαγέλ, οὔτε, 

1. 9, οἱ. 1. Ῥ. 201 εα., Ὑστο (5 1π- 

πδιια], Όταί (1π οᾳςος Ίο {Ίο Ῥτοσεπ{) ἆο- 

{οηρίῦ]ο οο]]οσα(ἴοιι 5 Γά11γ οχρ]αϊπεᾶ, Τπ 

Οπας, Τ. 19. 

811 5ο] Ῥάδρασο», δὲ τοίοτς {ο ἴνο {0γοΠο- 

ης ννοτὰς ος ΒΟΠΙΟΠΟΟ5, Εο {λα οὔτε ἵΒ 

περ ας 1 οὐ ος οὐκ Ἠαὰ ρτουσάσᾶ; δέ, ἵπ 

ποσαίϊνο ΡΟΠίΟΠΟΟΣ, Ἠανίηρ οἵῖοῃπ πο] 

οἳ τ]νο {ογος πιά ΓΠαποίος νν]ήσ]ι καὶ 1αβ 

π α/Πγπιαϊῖνο 5οΠίΘΠΟΦΣ; 8οο οπροσία]]γ 

Ἠγίοχ. πίίρ. Ν οἱ. τ. ρ. 127, απά οοπιρ. 

Ἰ]οιᾖ. Ίευαν. Ὑοἱ. Ἡ. Ῥ. ΤΙ]. Τ]ιο τοιά- 

ἴπς οὐδὲ (1ΐσο, απᾶά ονοι 1 /αολπι.) 15 οΠΙΥ 

βιρροτίοά ὃν ΑΡΙΡΕ:; α Γον δις 

Ί1δ., 0ἨτΥ5,, αἲ., απἀ, α5 α- ]κο]γ τορο- 

Ποπ οῇ {ο ρτουσάΐπσ οὐδέ, ΟΥ ἃ 6ΟΥΤΘΟ- 

Ποπ οῇ α 5αρροδαςᾶ εο]οσίδπα, 15 πποτο {]χαπ 

ἀουυ{α]. ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ] 

ἑγοπι οἸοδις Οιγὶκές᾽ σοῃ. διιῤ/εο(, {ΟΤΠΙ- 

ἵπς απ΄ απθηοςί {ο {ο Ῥτουσᾷῖπςσ παρά 

ἀνδρ.; ΟἨτὶςί ννας ἴ]χο εογοο απᾶ ΙΟΣ 
οἱ τί (Έο1. Ἠαπιπι.): οοπιρ. 2 005. ΧΙ, 

1, απά ποῖο ον 1 Τᾖο5. 1.6. Ἰπ οχ- 

Ῥτοδκίοις βΙπαῖ]αχ {ο {1ο Ῥτοςοπί (6ο). 

εἰρήνη Θεοῦ, εὐαγγ. τοῦ Χριστοῦ), 1έ 18 

οΠΙΥ ποπ ο οοπίοχί {λαί ἴ]ο παίιτο 

οϐ {ο σοῃ., ὙΝΠοί]ος σιῤ/οοἑ οἳ οὐ)εοίέ, 

σαπ Ὀς. Ῥτοροτ]γ ἀθίοτιηϊπος ; 5οο Ἴλπος, 

αγ. ὁ 90 1, Ρ. 165, απά οοπΙρ. ποίθ ΟΠ 

νοτ.”. Πα ροσου]ίαχ τοενο]αίίοπ οτο α]- 

ιά σὰ {ο πια; Ὀο, 45 Ααιας ΒΏροδος, 

οπ6 νοιςηκαί[εά {ο ἴπο ΑΡροσί]ο 8οοπ. αἲἴοτ 

Ἰή5 οοΠνΟΥΕΙΟΠ, Ὦγ ν/λῖοὮ Ίο γνα» Βτ{σὰ {ο 

Ῥοσοπιο α ΡΓοαςΊιος ο έ]νο (1οερο]: οοπηΡ. 

Ἡρῃ. 11, ὃν ννηοτο, Ἠονενοτ, ἐγνωρίσβη 

(1ο. Τἱ8οι.) 15 1ο. ἀοοϊδίνο {απ Πέσο. 

ἐγνώρισε. Τ 15 α εαὐ]οοί ο οοπ{ΙΠ- 

τι]. ἀἰδοιιδδίοπ. ννηοίποτγ {1ο {σασλίσ οἳ 

Βί,. Ῥαι] να ἴ]ο τοδι]έ οἱ οπο εἶπσ]ο 

Π]απαϊπαβίοπ, ος ο Ῥτοστοβδίναο ἀενε]ορ- 

πΙΘΗΙ; ϱοπΙΡ. Ίλοις. ΤΛ6οῖ., Ολτόί. 1ν. 

4, οἱ. τ. Ρρ. 49, κα. ΤΠἱ6γεἩ, «4ροδὲ. 

ΑΕ, Νοἱ. 1. Ῥ. 110. 8. (Ττανς].) ιο 
πηοδί παίυτα]. ορίπίοπ. νο] οστίαϊη]γ 

«οοπι {ο ο ἐπί; 1]αί αξ, ΟΠ ἴο οπ6 

Ἰαπά, νο ππαγ τογοτοΠΤ]γ Ῥτοδαπης (αι 

αἲ] Ώιο βαπάαππσοηία]. ἐταίης ο έλα (05- 

Ρο] ννοιι]ά Ίο Γι11/ τεγοπ]οὰ ἴο Βε. Ῥαιι] 
Ῥείοχο Ίνα οοπιπιοποσά ῥτοασἩίηςσ: 5ο, ΟΠ 

πο οἵ]αν, 1ὲ πηϊσ]λέ Ἠανο Ῥοοι οχζαἱπος, 

κ. -.- 
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ΣΤΟΝ 

ο 
29) 

Χριστοῦ. 1 ἠκούσατε γὰρ τὴν ἐμὴν ἆ φήν ποτε ἐν τῷ ου ρ ο ήν γὰρ τὴν ἐμὴν ἀναστροφήν ποτε ἐν τῷ ἼΊου- 
.. ο οὉ λα]. λ 1 / Ν 3 / 9) ) λ 

δαϊσμῷ, ὅτι κα» ὑπερβολὴν ἐδίωκον τὴν ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ καὶ 

ἐπόρλθουν αὐτήν. 

ἔπαξ (1π αοσογάαπος ψ(Ἡ έλα Ίαννς οἳ οιις 

ερϊτίζιια]. παίαπο) 15 ἀοοροδῖ πινςίοτίος 

απά Ῥτοζοιπάοδε Ἠαγπιοπίος ελοι]ά Ῥα 

5οοΠ απά {ο]τ ἵἩτουσ]ᾗ {ηο Ρρτασἶσα] εχ- 

Ῥετίοποςς οῇ Ἰϊ5 αροκίο]ίσα] Ίαμοι». Τ]ε 

αποδίοπ. ἶ5 ραγῖα]]γ οπίετίαϊπεᾶ ὮΥ ΑΔι- 

διβίῖπθ, ὧε (εδ Ῥείαφ. οἩ. κιν. (93), 

γο]. χ. Ρ. 959 εα. (οἆ. λῆίσπο, Ῥαγ. 1540). 

19. ἠκούσατε γάρ] 'Εογ γε ᾖεαγα ; 

Πϊςίοχῖσα] Ῥτουί, ὮΥ απ΄ αΡρεα] {ο Ἠϊ5 

{ΟΥΠΊΟΣ τοοὐῖ Άποιοι (ἐκούσ. επιρ]Ώα(]ς) 

Ζοα] Του ο αάαϊσπι, {μαί 165 ννα5 πο Ἠιι- 

πλαπ 1Πῃισθπζο ος Ἠππλαπ {ρασμίηςσ ἴΠαί 

οου]ά Ἠανα εΠαπσοά 5 α ολατασίου ; 

-οὗ Ὑάρ ἄν, εἰ μὲ Θεὺς ἦν ὁ ἐκκαλύπτων, 

οὕτως ἀδρόαν ἔσχον µεταβολήν, (Ἠ1γ8. 

τὴν ἀναστροφήν ποτε, κ. τ. λ.] 

3η εοπυεγβαέϊοι πι ἐἴπιο γαδί, εἴο. 

Δαίμ. οι. πεβο πνογάς ατο ἴακοπ Ὁγ 

πηοςέ ΙΠ{οΥΡΙΟίΟΙ5 α5 5ΙΠΙΡΙΥ οηινα]επέ 

{ο τήν ποτε (προτέραν) ἀναστ. ΤΗϊ5 15 

ποῖ εΠτίοα]]ψ οχασ. Α5 Ὦσ. Τοπα]ά- 

5οπ βΙσσθαῖς, πο Ῥοδίϊοπ ΟΕ ποτε 15 

ἆπο {ο ἴμα ναὈ Ιπο]ιάσά 1Π ἀναστρο- 

φήν: α5 Ἠτ. Ῥαα] ννου]ά Ἠανα φαιά ἂν- 

εστρεφόµην ποτε, Ὦδ αἱ]ουνς Ἠϊπιδε]{ {ο 

γντῖίε τὴν ἐμὴν ἀναστροφήν ποτε. ἈΙογος 

αρί]γ οἷῖος Ῥ]αΐο, 1,αμ. τή. 6855 Ὦ, ἡ τῆς 

Τροίας ἅλωσις τὸ δεύτερον. 

τῷ Ἰουδαϊσμφ] :έ]ο «σιο }εἰἰφίοπι,, 

ὁ, ϱ. ἑιάαίςηε,᾽ 566 32 ΆΤαςο. Π. 91, χὶν. 

98, 4 ἡΊαος, 1ν. 26. 

{οτᾳς οἱ {1ο ατί. να αὈξίτασί ποιιΠ5, 508 

Ῥε]λοιιοτ]οίΠ, αγπίαα. 20. 2. 6, Ῥ. 219. 

ἐπόρδουν] “ωαδ ἀοδίγογύιῃ είν «οκ- 

Ῥαρπαῦαπι, Ὑ]σ., ΟἸαποπη. 5 56ο Ααῑς 

Οµ {ο εροοϊα]ϊζίπς 

Ικ. 21, ὃ πορθήσας ἐν Ἱερουσαλὴμ τοὺς 

ἐπικαλουμένους, απᾶ ϱοπΙρ. «Ἠδομ. Μορό, 

176. Τε 1 ποῖ πθορξξασγ οἶί]οτ {ο πηος- 

Ἡγ {πα πποαηῖηςσ ΟΕ πορδεῖν Ἡ Ἠγτ. 
Ξ πο 

(δ.οσ -ὉΌιμα ΕΤΠΑ ναρίαπς), Οορί. 

(ἀ οσο] ναι), απά οἴλοι Ὑν., ο {ο εχ- 

Ῥ]αΐπ {λα Ιπαροτί. 45 ἆε εοπαέι [σβέσαι 

Δ / .) Αα ὸ .. Γ.. Ν 

καὶ τροέκοπτον ἐν τῷ Ιουδαϊσμῷ ὑπὲρ πολ- 

«ἐπεχείρει, 0Ἠγ5.), πτἩ ἴο Οτοε]ς οοπι- 

ΠΙΘΗ{ΩΙΟΙ. Α5 ἌΊογοι ]α5ίγ οὔδοινες, 

δὲ, Ῥαα] Ῥτονίοις {ο Ἠϊδ σοπνοιβῖοἩ Ίνα5 

αοέαα]]γ εησασεᾶ 1π {πο ννοτ]κ οἱ ἀεδέγτις- 

«έἶοπι: Ὦς νγας ποῖ α Τογιοζϊδέο» ΤΩΘΙΘΙΥ, οτ 

α Τογδίὄγεν, Ὀαί α ΖεγβίδΡογ: οοπαρ. «Αοί5 

αχ]. 4, ἐδίωξα ἄχρι Φανάτου. 11ο Ἱπι- 

Ῥοτίοσίς αοζιταίο]γ ἀοποίο {ο οοιιχ5θ ΟΓ 

{πο Α Ρροςι]ε᾽5 οοπά οί, νν ἨίοὮ οοπηπηθποεᾶᾷ 

απᾶά οοπΏπιεά ἀπτίπςσ {πα πιο οἱ 5 

Γαζαἶδπι, Ῥαΐ, ονίηςσ {ο Ἠϊ5 ϱΟΠΥΟΙΣΙΟΠ, 

1δαδ ποῦεΥ σαγγῖεᾶ οµέ; οοπίταςδὺ ἐδίωξα, 

Αοῖς, ζ.ο., 1 Οου. κν. Ὁ, απᾶἆ 50ο Ῥοτῃ- 

Ἰατάγ, ΑΥηέ. κ. ὃ, Ῥ. δ{2 5α., Νηςτο {πα 

ἴπτου Ῥτιποῖρα] τ1δος οῇ {Πα Ἱπαρογ[. (51Π]- 

π]ίαπαῖιγ, ἁπταίοπ, απά πιοπι-σοπιρ[εέζοτ) 

απο Ῥρογδρίοιοις]γ εἰαίοᾶ, απά οοπιρ. ἴ]α 

ΠΙΟΙΟ οἸαμοταίο ποῄβςοο οἳ βοημπια]{ε], 

5πέ. 65, ΡΡ. 97---111. 

14. συνηλικιώτας] «οοπίεπιβογα- 

Συνηλ. 5 8η ἅπαξ λεγόμ ἵπ ἴ]θ 

Ν. ΤἙ., απἆ 15 ομ]γ {οιπά οεσαδίοπα]]γ ἴπ 

α {ονν ]αΐου ΥΤΙΙΕΥΕ, 6. σ. Ὀϊιοᾶ. Βία. τ. 65, 

Ῥϊΐομ. ΠἨΠα]ο. κ. 49: 59ο Ἰλοίξέ. ὧι ἴοο. 

απά {Πο οχςκ. οο]]οσίοά Ὦγ ΠΙπάοτί απᾶ 

Ἠαςο 1π ΦίαρΏ. Τήεδαιγ. 5.ν. Χο]. ντ. ϱ. 

1918. 

συμµµέτοχος, ΕΡΗ. ΠΠ. 6, ν. Τ:; συγκοινω- 

νός, 1 Οος. ἵκ. 23) 15 οοπάσιηπεά Ὦγ ο 

ΑΠοῖϊρδίς; Αιο υνπίοτς αδίησ ΟΠΙΥ {μα 

γ105.᾽ 

πα οοπιροαπά {οσπι (60ΠΡαΥΕ 

αἰπηρ]ο {ουπι; 56ο ποπιας Ἆασ. Ρ. 208 

(οἆ Ῥοτῃ.), Ἠετοάίαν, Ρ. 455 (ο Κος.) 

περισσοτ. (ηλωτὴς ὑπάρχ.] θείιῃ 

ο-- έλιο Πέ ΟΥ ορ ο. 

ΟΥ; οοπέοπᾶον; πποᾷαὶ ρατίιϊαῖρία] εἶαιδο 

εογνίησ ἴο ἀοβπο πποτο ρατοπ]ατ]ν {λα 

Ῥοσι]ίατ παίωτο οῇ Τα αἄναποο ΝΥΙΟἨ 

Ῥί, Ῥαυ] πιαάο ἵπ αφ αάαϊστι. Το σοπι- 

ΡαΤΙΦΟΠ περισσ. 5 οὐυνίοικ]γ ΙΤ Τ]ιοςα 

Ίαδί πιοπ]οπσά, {ο πολλοὶ συνηλ. ἐν τῷ 

γένει µου. τῶν πατρικῶν μοῦ 

παραδόσεων] «Τον {ο ἐγααίοης ο 

πι ]αίμεγς; 5ο. οὐ/εοίί α[ῑει (ηλωτής, 
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λοὺς συνηλικιώτας ἐν τῷ γένει µου, περισσοτέρως ζηλωτὴῆς ὑπάρχων 

τῶν πατρικῶν µου παραδόσεων. 
1 κ! ου Άν Ο9 Ὦγ α τε- 
οἶταὶ οἱ Ότο ρ]ασεν ν]οτε 
αὔοίε, απ νο οσα η (τίς {π 
νι] ἵ (τανο]σά. Το 
εἴνατο]ος οὗ πάσα Πεν χάριτος αὐτοῦ, 

οἱ πιο ο] Ὁγ τεροτί. 

ῦ "ὍΟτε δὲ εὐδόκησεν ὁ Θεός, ὁ ἀφορίσας µε 
. / / Ν / ὃ Λ ” 

ἐκ κοιλίας µητρος µου καὶ καλέεσας ὁιὰ τῆς 

1’ ἀποκαλύψαι τὸν υἱὸν αὐτοῦ 

10. ὁ Φεὺς] --ΑΏΤἘΙΕΚ: πῃδς.; πΙαπΥ ὄγ., Ὀαί ντ. (Γη]οχ.) ννῖ]ι α.:.; Οτς. (1) 
0Ἴσγς, (1), Τ]οσά. (3), α].: Ίτοι, (1), Αας., αἱ]. (1ΐσοιν 6γιοδ., Ὀαίς οἵα, οσα , Δολιοίς, 

[Πασλιπι Ἱ Μεμ.). Το]. οπι!5 ἴηοδα ννοτάς ντ Ὦ ΕΕ ς εοππε πη»ς.; Ῥοετη., Υ1ᾳ5., 

Ἀντις Οτίς. (2), 0Ἠ1ΥΑ, (1),  Πεοάοτοι (2), Ίτοι. (1). Οτίᾳ. (πίοτρ), Ἐαιεί. αρ. 
Αα. Απιυιι, Ἠϊστ., α]. (ο Ἡ”., αρρτονοὰ Ὁγ 1, Ῥτο]οροπα. Ῥ. 47). πα αεοῖ- 

ἀευτα]. οπςεῖοη, Ἰούνονοχ, 56615 Ῥτοῦαῦ]ο ον ραταζἱρ]οππαίο οοπβἰἀσταίοηπς (568 

Έτος, Ρ. χν]), Θ Ἰανίης Ο ἱπιπιοδίατο]γ Ὀείοτε, απιά εοοπι α[ίος 18, 

---οΏ]οσί αὈοιιέ ννλίοὮ ἶνο (λος γνα5 4ἱδ- 
Ρ]αγοά; οοπιρ. Αοῖς αχῖ. 20. αχ, ὃ, 

1 Οοτ. χῖν. 12, Ίπι Ἱ. 14. Τηο ἵπεοτ- 

Πρ ΟΕ µου αμα]ίῇμος {ο πποτο σοποτα] 

ἴογπῃ πατρικός, πππκῖηςσ 1 οηαἱνα]οπί {ο 

ἴπο πποτο προοία] πατροπαράδοτος, απᾶ 

Όντας οοτίαϊπ]γ οοπηῖπς Ίετα {ο Ππαῖέ ἴ]χα 

παραδόσεις ἴο ἴλο εροεῖα] αποορίτα] ἱτας]- 

σης ο ἴ]νο οοῖ Το νν]ίοἩ ἴ]ο Αρορί]ο 

Ῥο]οπσοῦ (Μεγοχ), ἐ. 6. ἵο Γλαγίφαίἰσαϊ 

{αδιίοηδς 6ΟΠΙΡ. Αοἴδ κκ. ϐ, Φαρισαῖος, 

υίὸς Φαρισαίων, απᾶ ΠΟΤΟ ΘΧΡΤΟΞΣΙΥ -Αοῖς 

πχ. ὃν κατὰ τὴν ἀκριβεστάτην αἴρεσιν 

τῆς ἡμετέρας Ἀρησκείας ἔζησα Φαρισαῖο». 

«15. ὅτε δὲ εὐδόκ. κ. τ. λ.] ' Βιέ 
Ίο]ιοπ ἰέ ρ]εαδοά ἄσας ποῖῖορ οἱ ἴ16 {πιο 

δή δοφιοηέ 1ο Ἠϊ5 οΟΠΝΟΥΣΙΟΠ, ΤΠ νν ΠΙσ] {η 

ΑΡοξί]ε τηὶσληί Ἠανο Όσον {Ποισηίέ {ο Ώανο 

οοπ{εττοὰ ντ ΠἹοἩ, Ὀπίε ἀἷά πο. Όπ 

το τησαπίης ΟΕ εὐδοκέω, --- Ἠστο ππατ]ῖης 

ἴνε {τεο, ἀποοπζἱΠοποᾶ, απά σταςῖοις νυν] 

οἳ ἀοά, 5οο ποίος ον 1 Τ]οςδ. Ἱ. 8, απᾶ 

οἩ. 155 {οι οοπείταςοης ἵπ {πο Ν. ., 

ποῖος οπ Οοἵ. 1. 19. ἐκ κοιλίας 

μητρός µου] /γοπι Ίιή πιοί]ιογ’5 σοπιῦ, 

{, ο. "Ίοπι ἴηο πποππεπέ 1 ννας Ὀοτη,----- 

ποῖ α5 Οα]ν.. ποπάμπι σεπίξατη,” ἀοτ. 1. 

δ- ἐκ Ὀοῖης ἵοπιροτα]ὶ ὈοιἩ Ἰστο απά 

Ἁπαίιπ. χὶκ. 19, Ταιίκο 1. 156, Λος 11 2, 

χὶν. 8, απᾶ πιατκίησ πο Ῥοῖπε Ίτοπα 

πν]]ο ιν λλο {σπιροτα] φετῖος ἵ5 τουκοποαᾶ : 

φεο γΊπες, σγ. ὁ 47. Ὁ, Ρ. 338. 

Τ]ιο νοτῦ ἄφορίσας, ἃ5 «Φοὐνείί οὔβοτνερ, 

ας {νο πιοαπίησα, ἴπο Ππεί Ῥηγεῖσαὶ 

(111. - Ῥο].), ἴχιο εοσοπά απά Ῥτοάοπηϊ- 

παπέ οπο, οἴλίσα] απά ερίπταα] ( 8οστθ- 

σαν, Ὑυῖσ., ΟἸατοπι.): οοπιρ. Ἠοπι. 

1, 1. καὶ καλέσας κ.τ.λ.] 
ἑαπαά οα]]εᾷ πιο δὴ πιθαπ» ο ΠΠ σγασε 

«οἳ]. αἲ ο ΑΡροςι]ο”5 οοπνοτείοπ (Λοί ἴκ. 

9 5η.),--- ποί ΙΙ απγ τοίετεηές {ο α 

σα]]πσ, ππάοβποᾶ ἵπ πιο, ννλίο ἆς- 

Ροπάοἆ οπ {ο οοιηδε]5 οἱ ἀσά, α5 Ἠῆςκ- 

οτί ἔπ ἴοο.:. «οπἹρητο Ἠοπη. υΠΙ. 90, Ὕνετα 

ιο {επιροτα] οοππθοίίοπ Ἠείννθςη προώ- 

Ρρισε απ ἐκάλεσε (οι {ο {οτε οἳ ἴ1ε 

αοῖςίς 56ο Επί. ἔπ ἴοο.) 15 οχαοί]γ εἰπη]- 

Ίαχ Το ἐ]ναί Ὀείνγοσπι ἀφορίσας απλά καλέσας 

Ίπ. ἴλο Ῥτοςοπί Ῥαβᾳσο. Τ]ο κλῆσις ἵπ 

ῬοιἩ «.5ος Ίας α ἀῑδι οί οτὶσῖπ 1π πια; 

αὐτόν [Θεὺν] ἄφη καὶ πρὸ αἰώνων προεγνω- 

κέναι καὶ μετὰ ταῦτα κεκληκέναι καθ ὃν 

καιρὺν ἐδοκίμασε, Τηουί.; οοπαρ. Ὁ5- 

{στὶ, 1,ειγδ. 11. 2. 2, Ρ. 209. διὰ 

τῆς χαρ. αὐτοῦ] :ὂψ πιθαη οἱ ΠΠία 
σπγασο: µτασο να ἴ]α «οαάδα πιεζἰαπκ᾽ 

ο{ ιο Αγροςί]ε5 οα]]; πανταχοῦ τῆς χάρ- 

ιτος εἶναί φησι τὸ πᾶν καὶ τῆς φιλανβρω- 

πίας αὐτοῦ τῆς ἀφάτου, (Ἠτγ5. Ἰπε 

πιουϊπη οπ5ο οῇ 11ο οα]] νας {1ο Ὠϊνίπα 

εὐδοκία, ἴο ποζίαἑἶπῃ «α11ο9, ἴα Ὀουπά- 

Ίο55 ρταςο οἳ ἀοά, ἴ]α ἐπδίγιωποπί, ἴ]ιε 

Ἠοανοπ-βοπί γοῖσςο; οοπιρ. ποτ, ἄγ. 

ᾧ 47, ρ. 537. 
16, ἀποκαλύψαι] "(ο γευεαῖ]; ἆο- 

Ῥοπάσπί οη ἴηο Ῥτεσεᾶϊπς εὐδόκησεν, πο 
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ἐν ἐμοί, ἵνα εὐαγγελίζωμαι αὐτὸν ἐν τοῖς ἔλνεσιν, εὐγέως οὐ προσ- 

οπ. {ο ρατίίο]ος (Ἠ5ί.),---ᾱ οοπποσίῖοπ 

ἐλναί ννοι]ά Ίπνο]νο ἴο αποχαιπρ]οά ο0π- 

Αἰτιοίῖοπ (1 ἴπο Ν. Έ,) εὐδόκ.--- ἵνα 

εὐαγγ., απᾶ ννου]ά Ἱπαραίς {ο {ογοο ΟΕ 

ἵνα. ἐν ἐμοί] ' οὐέ]έι πιες Πο 

«Ρος ππο, (τοῖ., «ἴπ παΥ 0856, (ῴΥοοἨ, ΟΣ 

εροταπα π1θ, ΤῬοῖ]ε, Ὀιέ ΒΙΠΙΡΙΥ «ἴπ της, 

γπ]ς., ἐ. ε. «πι ΠΥ 5ου]; Χριστὸὺν εἶχεν 

ἐν ἑαυτῷ λαλοῦντα, 015. 19 πιαγ Ὀθ 

αἀπατίσᾶ, {λαί, ον ης Ρρατί]γ {ο Ιησιιἶς- 

ες (5866 ον 1 Τ]οδδ. Π. 16), απᾶ Ρατί]γ {ο 

ἀοσπιαξῖσα] τοᾶςοπ5 (ἼΥίπος, ἄν. 41. 2. 

οῦ»., Ρ. 922), ἴλοτα ἵ5 8οπιο ἀἰβίει]ίγ ἴπ 

καἲϊς{ασίοτγ αὐλιδάπς αἱ Ῥί. Τα] 

νατῖοά δος οἳ ἴμα Ρτοροξϊίοῃ ἐν; 5111, 

ννηοχενες πο ΡτίπΠᾶΣΥ τηραπῖης ρἶνος α 

5εη5θ νΠΙεὮ οαηποί Ὦε οὐ]οσίοά {ο ἆος- 

πια(ἴσα]]γ ος εχοροίἰσα]]γ, νο απο Ὀοιυπά 

{ο αὐϊάο Ὦγ Ἱ. Ἠστε ἐπ πιεαπίης 5 

οεροοῖα]]γ Ῥοτίϊμαπί. Ἐοίμ 5ῤ)εσίζνεῖη, 

Ὁψγ ἆοερ Ἰπυνατά τονε]αΓίοης, α5 ΝΕ] αδ 

οὐ) εοἰνοῖψ, Ὦγ οαννατά πιαπα[οκίαίοης, 

Ὕναδ ἴμο σγθαῖ αροςί]α Ῥιορατος {ο μα 

π.ο]ς οἱ 1ο πΙΠΙδαγ: 5606 0Ἠχγδοδί. ἔπ 

ἷοο. Οµ {Πο ατοϊίτατν πιοαίησς 38- 

εἰσποά {ο ἐν ἵπ ἴμαο Ν. Ἑ., 5ο Που, 

αγ. 48. ᾳ, Ῥ. 948. εὐαγγελ- 

ίζωμαι] Ῥτεδεηί: ἴλα αοίίοι Ὕνας 51 
σοῖηπς οἩ. εὐθδέως οὐ προσ- 

ανεθέμην] 'οίγαἰφλίιραγ 1 αιἰάρεδδεᾶ, 

οἵο ; ἴ]ο εὐθέως κίαπαϊπςσ ΡΤΟΠΙΗΙΠΘΗΤΙΥ 

{οτννατᾶ απά Ἱππρ]γίης ἴ]αί Ἡς πο ΟΠΙΥ 

ανοϊἰάοά «οπ{σογοποςθ ΙΤ ποπ, Ὀμί ἀῑά 

5ο ΠΟΠ ἔᾖλο Ὁογή ἸἨγδέ; οὓκ εἶπεν ἅπ- 

λῶς, οὐ προσανεθέμην, ἀλλ᾽ 'εὐθέως, 

κ.τ.λ. 0ἨΤΥς. Αοοοτάῖπς {ο {πο οπ]-. 

ΤΟΠ εκρ]απαίίοη, εὐδέως 1 {ο Ρε οοη- 

πορίοᾶ 1Π 5εΏ5ο ΥΝΙΤἩ ἀπῆλβον. (ποιισ]ι ἴπ 

εΑΡροξίο]υ», --α πας {ές εἶας αἱαστίίας, 

Ἰηῖοτροπίξ ποραίίναιη εοηίοηίίαπι ος 

1ρρο Ίπ πιοπίοπι ναπῖ, πας, «ΟΠΙΡ. 

Ποννοίέ, απᾶ ΑΙΕ Τε 5οσΠΙ5 ΠΙΟΤΘ σοιτοσί 

{ο {αγ {λαῖ εὐδέως Ὀο]οιιςσ5 {ο Το νηο]α 

εοηίοηςθ, ΟΠ οὐ προσαν. ἴο ᾿Αραβίαν, 

ν/ἩὶοἩ, Ὁγ. ππσαπ5 ΟΕ {11ο απ(λοςῖς Ὀο- 

ἔννοσι. 15 οοπιροποπί πεσαίϊνο απά αἴ- 

Βγπηαίϊνο Ἰαμδος, ἵπ {αοῦ ΘΧΡΙΟ55Ο5 0Π6 

αΊησ]ο {Πποιρ]ί; «ΙπιπιοζΙαίε]γ 1 ανοϊάσὰ 

ϱ]] οοη{ογεπςεο απ Ιπίστοοιτθο ΥΙ( πλαῃ : 

ϱοπαρ. Ἀ[ογου ἴι οσο. οὐ προσ- 

ανεὼμην] 'Ι αώγοκεεᾶ πιο οοπιπιιωιέ- 

σαέίοχι ἐος πο θχαοί]γ ἐ«ποηπ αοηι]οσί, 

γυ]σ., ΟἸατοπα., πος ααὶίο 50 ΙΗΠΟΠ α5 

Άλλο, Ἱ [πο τονε]ανί] ντ Όπί 

ΏΊΟΤΘ ΙΠΗΡΙΥ, οὐκ ἀνεκοινωσάμην, 1 Ἠεος., 

«1 πιαᾷο πο οοπηππαπ]σαίξίοπ {ο, απά Πε]ά 

πο ϱοιπβε] Υνι{Π, «ποπ οοπίι], Ὄσεζα. 

Πο Ῥτερ. πρὺς ἆο65 πιοῦ Ιπιρ]γ {]λαί {πε 

ΑΡοςί]ο « ἀῑὰ ποί ὧι ααἐέζοπι {ο έ]ιαί 601- 

{σγ,) (6Οπ1Ρ. Ὀδι), Ὀαί, α5 πού Ἱπζοπ- 

ΠΙΟΠΙΥ ἵπ ΟΟΠΙΡΟΒΙΕΙΟΠ, 5ΙΠΙΡΙΥ Ιπα]σαίθς 

αἰγεσέίοι {ονγατᾶδ : «ΟΠΙΡΔΤΕ προσανατί- 

Φεσθαι τοῖς µάντεσι (Ὠϊοά. Βία. ΧΥΠ. 

116) νηῖἩ προσαναφέρειν τοῖς µάντεσι 

(10. 10.) 1π. πνΠΙοὮ Ἰαΐΐες νετῦ {πο Ἰάσα 

οἱ ἀϊτεστίο 15 πιαάε πποτο αρρατοπ{; 56ε 

Ἐνιζ., Ι0ἱέσδομ. Οριδο. Ῥ. 204. 

σαρκὶ καὶ αἵματι ] ' εδ] απιζ ὀζοοα ;᾽ 

α ἨΠευτον οἰτοαπι]οσαίοι {0Υ Τα, --- 

σεπετα]]γ νιἉ ἴ]ο 46ςΘΣΞΟΙΥ Ίάεα ο 

τυθαβπεδα οἳ }αἰἶέψ; 86 Ἡαπιπιοπά απά 

Ἰσ]ήοοί ον λαέ. νι. 1Τ. Ἔπο εκ- 

Ῥγεδεῖοη οσεαχς {οις {πιες ἵπ {πα Ν. Ἡ., 

αΡρατοπτ]γ απάετ {πε {ο]]οννίτπς πιο]- 

σαΐῖοης ο πιραπίπσ: (α) Ἀαηπ, ἵπ Πὶ5 

πησγο οογροτοα] παίατο, 1 0ου. αν. 50, 

Που. Π. 14: (0) Μαη ἵπ 5 ννοσ]ς 1ῃ- 

(ο]]οσίια]. παίτο, οοπίταδίοά ντ «οσα, 

Ματ. αν. 17. (οοηίτ. ΝΙ6Υ.), οοπιρ. 

Ο1γς, οι. κ. 676 Ἡ, εᾱ. Ῥεη.; (9) 

Ἅ[αη, 1π Ἱϊς {οοῦ]ο ἸάΠΠΣΠ. ΡΟύΝ6Ι5, 60Π- 

ασίοὰ ντα ερίαα] παίητο5 απά ασοι]- 

εἷος, Ἠρ]. νὶ, 12. Ἴε Ῥτεξοπί Ῥαδ5ασαε 

6οεπης {ο Ὀε]οπς {ο (6): ἴπο αρορί]ο ἴοοκ 

πο ννοα]ς πιοη 1οΥ Ἠίς5 αἀνίδοι οἳ 1π- 

βίτιοίοτ5, Ὀπέ οοπιπιαπεά ἵπ β]]ηοςς 

ντἩ οά. ΟᾳΠτγθ., ἵπ τοοίπς {θ 

ννοχᾷ5 {ο {1ο ΑΡοβίϊος, Ἠίπιδο]ί βοπιοά 
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ανελέμην σαρκὶ καὶ αἵματι, 

πας, 1. 17. 

Ἰ οὐδὲ ἀπῆλλον εἰς “Ἱεροσόλυμα: 
πρὸς τοὺς πρὸ ἐμοῦ ἀποστύλους ἀλλὰ ἀπῆλβον εἰς "Αραβίαν, καὶ 

{ο [ος] ἴἶνο αρρ]Ιοαίίοπ {οο Ππιτσς, α5 Ίο 

πάς, εἰ δὲ καὶ περὶ πάντων ἀνδρώπων 

τοῦτό φησιν, οὐδὲ ἡμεῖς ἀντεροῦμεν. 

ΙΤ. οὐδὲ ἀπῆλβδον]'πογ ἀἷα Ι φο 

αισα, 5ο]. ἴοπι ὮαΠΠαΔΟΙΙΑ, ---- ἴο νο] 

Ῥίασα ἴ]α πιοηΏῖοι ο Ἠΐ5δ ϱΟΠΥΟΥΕΙΟΠ 

πα ατα]]γ Ἰομά» 5 (ποισ]ίς. Τι ἆοον 

πο Ἰ9γο 806ΙΏ ἨΘΟθΒΦΑΥΥ ἴο Ῥτοςς οὐδὲ 
Ἰπ ταηδ]αίίοαπ (έπος γει ἀἷὰ 1, οἵο., 

Οοπγϱ.), 85 ο οοπῖοχέ ἆοος ποῖ 8οοπι 

οἸϊπιασείος 566 Ποῖεν ον 1 ΤἼ688. Ἱ. . 

(Τραμ) Ἰπ Όλο Ῥτοδοπέ 35ο 1 Ἰα5 

ΑΡΡΥ. οπ]γ ἴλπαί φιαδί-οοπ]αποίνο [οτε 

(566 ποῖος νετ. 13), Ὁγ νο] ἵτ αρροπάς 

οπ8 πεσαϊἶοπ {ο αποίλἩοτ, ---- «ποπ αρίθ 

«οππεχα, 5εᾷ Ῥοῦι5 Πογίπϊίο «οπσΏτειι 

ποοεἀοηΊῖα, Ἐ]οίζ, Ώευαγ. ο]. τ. Ρ. 

Τ0Τ: 566 ποῖε» ον Πγή. ἵν. 27, ποτ, 

ὤ). ὁ ὅδ. 6, Ρ. 433, απᾶ ο5ρ. Έταπεκο, 

4ε Γαγέ. ει. π. 3, Ῥ. 6. Το τοαά- 

πα ἀνηλθον [1ο η ΑΙΚ: πας; 

Οορί., Ῥστ.-Ῥπῆοακ.; 0Ἠτγ»., Τηεουά.] 

5οσπὶ5 οὐνίοιξ]γ α οοτοσΏΊοῃ, απᾶ 15 Τε- 

Ἰθαείοὰ Ὦγ αἰ] ἴλα Ὀεςί εἀίτοτς, 

ἀλλά] Πο ραγίε]ο Ἠας Ἠετο 168 ταδιια] 

{οτορ α{ἴοτ α ποραΠοἨ, απά Ιπρ]θς5 56] 

απ ορροβίοη Ὀείννεση {πο ποσαίῖνα απᾶ 

αΠτπηαίϊνο «Ἰαμδος, {]αῖ ἴ]ο Ετεί 15, ας 1 

Ἄστο, οὐ]ίετατοά απά αὐςοτροά Ὦγ ἴπο 

εεεοπᾶ; 5οο Κ]οί2, Ώεναγ. Υ οἱ. τ. Ρ. 11, 

Ἐτίισ. Μαν, Ἐκοιτς. 2, Ῥ. ΤΤδ. Β90]Τᾶ- 

ἆετ ἶ5 ἴα5 Ρέγλαρς Ἰαδάβοὰ ἵπ Ῥτορείης 

ἴπο ορρο5ῖοῃ Ὠοίννεεη οὐ προσαν. απᾶ 

ἀλλὰ ἀπῆλῷ., ἄ5δ 4η ενἰάσποο (παί 0. 

Ῥαι] ννοπί Ἱπίο ΑταὈια {οτ δεοιδίοη ; 

οοπίτ. Άπσετ, Τα. Τεπιρ. Ἡ. 1ν. Ρ. 125. 

Τη οκπιαιίης, Ἠούνονατ, {11ο {οτορ Ο{ ἀλλὰ 

Ἰπ ποσαίῖνο 5οΠίΘΠΟΘΕ, ποπ τηιιδῖ α]- 

Ἠ/4Υ5 ο τιδοᾶ, α5 οὐκ --- ἀλλὰ (ποῖ δὲ) 

15 ο γε/ι]αγ 8ΘπςπΠοθ, κο «πὶοἨί --- 

εοπάοτπ) (ποί “αΌετ”) ἵπ (στπιαπ; 866 

Ὦοπα]ᾶ. Οραμῇ, ὁ 301. εἰς 

Ἀραβίαν] ' ἰπίο Αγαθία, ῬοςδῖϱΙγ ἴ]ε 

Αταθίαπ ἀθδετί ἵπ Το ποϊσηΏοτμοοα οἳ 

ὮΏαπιαδοιΙ5, ᾿Αραβία Ὀεῖηρ α ἴεττα Οἱ ΒΟΠ1Θ- 

ναί νασιιο απὀ οοπωρτελοπεῖνο αρρ]ίσα- 

Ποπ 566 ΟοΠΥῦ. απά Ἠονς. δέ, Γαιῖ, 

Ὑοἱ. 1. Ῥ. 100, απά {οτ 1ο νατίοις ᾱἷ- 

νϊείοης οἳ Ατανία, Εοτυίσος, «44. (εοῃν. 

ὁ 105, οἱ. τ. Ρ. Τ28 κα. Τίς ὑτίεί, 

Ός οἰτουπηίαπτἶα], τοζαρίτα]αίοπ οἱ Βε, 

Ῥαα])ς οατ]γ ἨϊἱςίοτΥ 15 ἀρδίσιιοᾶ {ο 5ου 

Όναι, ἵπ ἴπο οατ]γ Ῥοτίοᾷ αἴτοτ 15 οοπνε- 

εἰοπ Ίιο Ὑνα5 πονοτ Ιπ «ΠΥ Ῥ]άσς ννΊστα Ἶα 

σοι]ά Ίανο Ἰοατποά απγιμίπς ἴτοπι ἴ]α 

οἵἶιος αρορί]ο.. Α. ἀῑκοιιδείοη οῇ Τ]ιο οὔ- 

2εοί (ρτουαῦ]γ τοµσίοις πιεδΙταίοπ}, απᾶ 

οἳ ια ἀιγαίίοπ (ΡγοῦαῦΙν α Ίατσο Ῥοτ- 

Ποπ οΕ 1Ἠτοο γοας) οἳ (5 αὐοάαο ἵπ 

Αταθΐα, ---- ὈοίἩ, ο5ροσια]]γ {πα Ἰαίΐτες, 

Ρτεαῖ]γ οοπῖοείοᾶ Ροϊηπῖς, ννἩ] Ὃο {ουπᾶ 

ἵπ Ῥελμταάστ, Γαιζως, Ῥατί 1. Ῥ. δ4 εη., 

ὙψΊοκο]οχ, 6γοπιοῦ. Ῥ. 141 5α., Γανιάκοη, 

Ιπέγοᾶ. Ὑοἱ. τα. ϱ. Τὅ, δο. Δα- 

μµασκόν]' Ώαπιαφοικ. ΤΗ τιοξδί απ- 

οἴεπέ οἵτγ οετίαϊη]γ οχῖιοᾶά αν εατ]γ α5 

{ο ἆαγς οἳ Αὕταμαπα ((ἄεη. χῖν. 15, χν. 

2), απιᾶ 15 5αρροδεᾶ, ενοπ. αἲ ἴ]αί τεπιοία 

Ῥετίοᾶ, {ο ανα Ἰαὰ απ Ιπάεροπάεηί ϱου- 

οτηπιεπί (56ο 1,. ἈΠή]οτ, Ορίσ. Πεπὲ 

1λαπιαδο. ἵπ Ίκεη, Τλεδαι». Ὑ οἱ. 1. ρ. Τ21 

κα) ΆΑΠοτ Ῥεῖης εαράἀιοά Ὁγ Ὠανιᾶ 

(2 Ῥαπι. νΗ ὅ, 6), Ιτ τεγο]ίοᾷ απάος 

Ῥο]οπποπ (1 Νίπςσς χι, 24), {οτπιοὰ ἴ]α 

εοαῖ Οἱ α νΟΙΥ ν]άο]ν εχίοιάοᾶ 6ονετῃ- 

πηθηί (οοπηρ. 1 Ἠΐηρς κκ. 1}, ννας τοζου- 

ετοᾷ Ὦ} «ετοῦοαπα, ἴ]ο εοπ οῇ ἆοαςἩ (2 

Κίπσς χὶν. 268), απῖτεά ἵπ α]Παπος γα 

ἴ]αο Ἰάπσᾶοπι οἱ Ἱςτας], Ὀαξ ννας α[ίετ- 

ν/ατᾶς ἴα]κοπ Ὁγ Τρ] Ῥή]εροτ (2 Κίπςρς 

χν]. 9). Αΐοι Τα]]ΐπς 5ιαοςρεεῖνοΙγ ἹἩ- 

ἆει {]αῖ οἳ {1ο Βαυγ]οπίαπ, Ῥοτείαη, απᾶά 

Βε]ειιεῖά 5Ίναγ, Τξ ραξεεά αἱ Ἰα5ί ππάος 

Όπαῖ οἳ ἴπο Ἠοπιαης (1.0. 64: 966 Ὠἱος. 

Βίο. χχχῖκ. 20), απά αἲ 1ο ἴππε οἳ (νε 

Αροί]ε {οτπιεᾶ α Ῥατί οῇ ιο ἀερεπάεπῖ 

Κἰπσᾶοπι οἳ Ατειαά (2 Οοτ. κἰ. 62). 
Έοτ {ατίηετ ποῖῖοες οἳ {1ο Ἠϊείοτγ οὗ Οιί5 

αποϊοπί Ο{γ, 96ο λππος, ΠΗ’Β. ο]. 1. 

Ῥ. 244 εα., Ῥα11γ, Πεαῖ- Επομοῖ, Ὑ οἱ. τα. 



οσα». 1. 18. 

πάλιν ὑπέστρεψα εἰς 4αμασκόν. 

αΑΔΤΑΤΙΑΝΡ, 99 

18 » τ. / οι 
ἔπειτα μετὰ ἔτη τρία ἀν]λ- 

» |- ῳ [ο Ύον εἰς Ἱεροσόλυμα ἱστορῆσαι Κηφᾶν, καὶ ἐπέμεινα πρὸς αὐτὸν 

Ῥ. 847 5α., ΟοπγΌ. απᾶ Ἠονροῃ, 6. 

7αιζ, Νο]. 1. Ρ. 106. 

18. ἔτη τρία] “ἐλγεο εαν βεῖ]. 

α[ίος Ἠϊς σοπυογδίοπ, ελα Ὀεῖης {πο οὉ- 

νίοις απά παίαγα] ἐογηείγπιδ α φιο ἴἵο 

ΝνΠΙ6] α]] {πο ἀαΐοδ ἵπ {ο πατχαίῖνο ατα 

το Ὄο τοίοιτοά; 9566 ποίο οπ 6Ἡ. 1. 1. 

Πονν πποὮ οἱ ΓΠῖ5 πιο να εροπί ἴπ 

Τ)λαπ]αδοΙ5, απᾶ Ἠοὺν πια 1ἵπ Αταδία 15 

εοπιρ]είε]γ ιαποργίαϊῃ. ΤἨε ΟΠΙΥ ποίθ 

οὗ πιο 1π Αςείςδ Ικ. 285, ἡμέραι ἱκαναί, 

ὙΠΙς αρρεαγ ἴο Ιπο]ιᾶο {Πῖ5 είαγ Ἰπ 

Αταθία, ας Ὦγ τοσσπί οχροδίίοι5 Όθεῃ. 

χο{ογγεᾷ 5ο]ο]γ {ο {πο πιο οῇ ρτοασβίης 

αἲ ΏαπιαδοιΙ, ----ἴΠοισΏ αΡΡΥ. ΝΙὮ 1655 

ῬτοραῦΙ]ίγ; 5εο Άπσει, Ιίαί. Τεπιρ. Ῥ. 

123, Ὑνιοδε]ετ, 6Λγοποῦ. Ρ. 145. 

ἱστορῆσαι] ο υἶδί, {ο Όεεοπιε αὐ- 

φιιαὐπέοα το; 8οαΤΟΘΙΥ 5ο 1Τίι] α8 

ενιάςετο, Ὑμ]σ., 9ψτ., ΟοΡί., αἰ., ας 

ΠΟΤΟ 1ΙΠ {Ἠο 86Π56 ΟΕ «6οἵΑΠΙ «ΟΡΠΟ- 

86ο1ο,----ἴο τις απἀἆ πῃακο α Ῥετεοπα] 

αοηιαϊπταησα ΝΙΠ. Α5 {Πο πιοαπίπς 

οἳ {ΕΠ νοιὈ Ίαςδ σοι εοπ]εν]αί σοἩ- 

ἰρείαᾶ, νο ππαγ τεπιατ]ς {μαί ἴε 15 αδεά 

Ὦγ. Ἰαΐες υντίίοις γν] τοίοεπςο {ο (α) 

Φίασες, ἐλίπρς, ---Ίπ. Της 86Π56 οἱ ὁνὶςιί- 

Ἰπσ, επιακίπσ α ΊΟΙΥΠ6Υ {ο 56ο: Ῥ]- 

{ατοἩ, ΤΛε5. 90, Ῥοπιρ. 40, Το]γὈ. ΠΗἱ5έ. 

ΠΠ. 48. 132: οοπρ. ΟἨτγδοδί. ὅπερ οἳ τὰς 

µεγάλας πόλεις καὶ λαμπρὰς καταμανδά- 

νοντες λέγουσιν: (0) Ά6Υ8ΟΠ5 ---ἵη ἴπε 

8εΠ5ο οἱ «Φοοῖπςσ,᾽ ἑπια]κίπς {πο ασαιιαἰπί- 

4πΏοο Οἱ: 4οδορΏ. -Απέΐη. Υπ. 2. 

τορῆσαι Ἐλεάσαρον: «Βεῖῖ. ντ. 1. 8, ὃν 

ἐγὼ ἱστόρησα; 5οπιεν]αί οιιτίοιε]γ, ἴπ 

χο{οχοΏςο {ο ἴἨο Ῥί]]ατ ο εα]έ Ιπίο Πίο] 

Τιοίς ννήο Ίνα εἨΏαπσαᾶ, Απέίπ. 1. 22, 

ἱστόρηκα δὲ αὐτήν : 5ε8, 85ο, ΟΊεπι. Ποπο. 

νιΠ. 24 (Ρ. 196, εᾱ. Ὄτοξςε]), ἱστορῆσαι 

ὄὅ, ἴσ- 

τοὺς τῆς Φεραπείας ἐπιτυγχονόντας, ἵὈ. 1. 

9, Ρ. 92: χικ. 6, Ρ. 916; απά εχχ. εο]- 

Ἰοοιοά ὃν Ἠήσεηί, «αἶ. ϱ 122, ποίο, 

Ύλετε 15 {μιας πο ]οχῖσα] ποοθβδΙἔγ {ΟΥ ῬΓ658- 

ἵπς Ελ ΡΙΠΙΔΕΥ πηθαπίΏς (Ἠεδγεῃ, ἱστο- 

ρεῖ, ἐρωτᾷ) αἀνοσοαίεᾶ Ὦγ Βασσο ἐπ ἴοο, 

χο τοπάϊπσ Πέτρον (1ΐεο.), Ἰηδίοπά οἳ 

Κεφᾶν [ΑΒ α Γον π1δε.; 7τ., ΟοΡί., 

Βαμίᾶ., Βγτ.- ΕΠ]. ἴπ ππαχσ., ᾷδἱ1., α].]ν 

16 κιρροτίοά ὮΥ Ρτοροπάσταί(ίπςσ οχίογπα] 

οπἰμοΠίγ [ΕΕΣ πιδ.; Υμὶς., 

Οᾖατοιῃ., αἱ. πιαπγ ΕΕ], δα ἶ5 τίσΏί]γ 

τε]οσίοά Ὦ} πιοδί πηοάειπ εἀ[ίοις αξ α 

Ῥτοῦαῦ]ο αχκρ]απαίοτγ 61058- 

ἐπέμεινα πρὺς αὐτόν] ΄Ι ἰαγγίοᾷ 

τοι πι; ΟΟΠΙΡ. οΠαρ. Ἡ. ὄ, διαµείνῃ 

πρὺς ὑμᾶς; Μαιίμ. αχνΙ. ὅδ, πρὺς ὑμᾶς 

ἐκαβθεζόμην (Παοηαι)ς 1 Οοτ. κνι. 6, 

πρὺς ὑμᾶς δὲ τυχὺν παραμενῶ, γεν. Τ, 

ἐπιμεῖναι πρὸς ὑμᾶς, αἱ, α5ια]1γ να 

Ῥοιδοῦβδ; ΄βΏρο ποδ] 5οπρίοτες, αί 1ρ- 

ΒΟΓΙΠΙ (Υ6οσάπΙ Ῥοοσί Ῥαδδίπι, πρὺς 

ευπ αοςῑ5., αἀ]εσείο ΥοτΏο αι]αίῖ5, δῖο 

οο]]οσαπί, τί ποπ δὶς πῖςί αγιᾶ, Ἱ. ᾱ., 

παρὰ πι ἀα νο, Επίζ. ΜΙαντή 1, 18, Ρ. 

205. Ύνοα πιαγ «ΟπηρβτΘ ΥΜΙἩ {λίς {ια 

Ἱερα] {0ΓΠ16, πρὸς διαιτητὴν λαχεῖν, Ὦο- 

ΠΙΟΣίΗ. Ρ. 22. 28: δίκας εἶναι πρὸς τοὺς 

ἄρχοντας, ἹὈ. 45, {1, εἴο.ι, Ὑνποις {π6 

οπσίπα] ποίῖοη οἱ «ρσοΐπς {ο, οίο., Ώα5 

Ῥαςδοᾶ Ιπίο {]αί οἱ πιοτο ἀῑτοσίίοη, 

ΤΈ]ο ἐπὶ Ιπ ἐπέμεινα ἵδ ποί 2ο 56“ Ἰπῖεη- 

εἰνε᾽ (ΑΗ. ον ϱοἵ. Ἱ. 25), Ὁτπί αρΡΡΥ. 

ἀεποίθ5 γοδί αἲ α Ῥ]ασε; 596 Ἰοσί τα. 

Ἐλ]πι, σα. Β. ν. ἐπί, 6, 8, Νοι.τ, ο. 

1045. Ἔπο να αβα]Ε ας ἴννο σοη- 

είτασίῖοης ἵπ {Πο Ν. Έ., --- ΨΙἩ α επιρ]θ 

ἀαίνε (Ῥοπι. σΙ. 1, χὶ. 22, 25, Οο]. 1. 

28, 1 Τϊπῃ. ἵν. 10), απἆ ΙΕ Ῥτορρ. ἐπί, 

πρός, ἐν (Αοίδ παν]. 14, Ῥ]. 1. 24) 

566 ποίες οπι 6ο, 1. 23, απᾶ πο, [ογῦ. 

σοπηρ. π. ρ. 11. ἡμέρας δεκ- 

απέντε] ΤΗο ΥθβδΟΠ {ΟΣ (ίς Άογέπονα 
οἱ Ῥε, Ῥαι]”5 είαγ 15 πιεη{ϊοποᾶ, «Λος 

κ 29. ἜΤπο αρορί]ο ερεοϊΠε5 ἴμο οχαςί 

πιο οῇ Ἠΐ6 ρίαγ αἲ Φετιδα]οπι, {ο 51ΟΥ 

οοπνἰποῖηρ]γ Του Υετγ β]ἱσ]ᾗί Ἠαά Ὄοετ 

Πϊ5 ορρογυπῖθς οἳ τοοθῖνίηπσ Ἰηδίτας- 

οσα οπι Ρί, Ῥοίετ οἳ ΑΠΥ οπΠπ6 εἶδο 
{πεγθ. 



40 ΛΙ ΑΤΙΑΝΒ. 

ο 4 δ / 19 
ημέρας δεκαπέντε" 

οπλν. Τ. 19, 90, 

ἕτερον δὲ τῶν ἄποστόλων οὐκ εἶδον εἰ μὴ 
᾿]άκωβον τὸν ἀδελφὸν τοῦ Κυρίου. "' ἃ δὲ γράφω ὑμῖν, ἰδοὺ ἐνώ- 

19. εἰ μὴ Ἰάκωβον] '8αυο «ζαπισβ, 

ἐ, ο, ΠΟ ΟΙ] ἀπόστολον 5.νο Ἠϊπι, Τί 

παν Όο Γατ]γ εαἶά, ]λαῖ ονοτγ Ῥτίποῖρ]ο 

οἱ σταπαπιαιῖσα] ροτερὶσιγ τοηίτος 1]ναί, 

α{τον ἴ]ηοδο ννοτάς, ποῦ ΠΠΟΤΟΊΥ εἶδον, Ὀιε 

εἶδον τὸν ἀπόστολον Όε 5αρρ]ὶοᾶ ; «οπιΡ. 

1 608, 1. 14, οὐδένα ὑμῶν ἐβάπτισα εἰ μὴ 

Κρίσπυν καὶ Γάϊΐον. ἸΠὶς ἱ5 ἀϊξαποι]γ αᾱ- 

πη]ιτοὰ Ὀοι] Ὀγ λΙογ , Ἠι]σοιῆ, απά ἴ]ο 

Ῥορέ τοσοπῖ οοπηπιοπ{αίοτς, ονοπ {Πουσ] 

ἔλογ οι ἵπ ιο ἀοάμοίίοης: 80 ΥΟΤΥ 

οἸοατ]γ (Ἠτγς. Βί, Ζαπιος, {ἨσΠ, νά απ 

ἀπόστολος (Ννλαίουοχ Ὦς 1ο πιουπῖης ἆδ- 

εἰσπεά ἵο {1ο ννοχ), ---- α {αοί 5οπιον Παί 

εοπβτπιοᾶ Ὦγ ἴλο 115 ΟΕ ἀποστόλους, 

Αοῖς Ικ. 28. ὙΠπε αἀάϊίοπα] Πτα, ὁ 

ἀδελφὸς τοῦ Κυρίου (τὸ σεµνολόγημα, 5 

0Ἴ1Υ5, ἔθτνης 1), νας ρτοῦαῦ]γ αἀάσά 

(Όει.) (ο ἀἰδιησιϊςα εί ἆαπιο {τοπι 

{ο 5οπ οἳ Ζουμοάσο, ὙνἩο να ἴΠοῃ Ἰϊν- 

Ἰηπσ.  Ποί]ου Τί {ο]]ουνς Γτοπι {λῖς ρα»- 

κασο, ἴμαί ζαοοῦας Γγαΐοσ απᾶ {ασοῦιβ 

Αἰγ]ωί ατα Ἰάοπῖσα] (01 110 Ί1ΘαΠΦ 5ΙΕἨ 

α Ποτίοη αξ ἌΙογογ εοπιον]αί Ἠας]γ 

ἵοτη]ς 16), απά ελα ἆαπιος ννας ἴλας οπο 

ΟΓ το Έννο]νο, ἶ5 α αποςίίου ννΠίοὮ {α]]ς 

ν]οιέ ο «οορο ο {5 οοπιπιοπίατγ. 

Της οοπεϊἀοταϊίοπ ΟΠΙΥ πιαγ Ὀοδ 5ιισ- 

σονίοᾶ: νν]οῖ]ιου 1π α Ῥαξδασο 5ο Οτοιπῃ- 

εἰαπία] α5 [1ο Ῥτοδοηί, ννηοτο Βτ. Ῥαυ] 5 

Ὢνηο]α οὐ]θοί ἶ5 {ο Ῥτονο (]αί Ἠο ννα5 πο 

οπηἰδδατγ ΊΤοια ο 4Ροδίῖον (οοπαρ. νογ. 

1Τ)}, ἴ]ε 11.6 οῇ ἀδελφός, ἴπι 15 1055 Ῥτορος 
ΕεΠ5ο (Κυρίου ἀνεψιός, Τ]ουᾶ.), 15 πο 

1ΠΟΤΥΟ β]αιιδίυ]ο {αι ἴ]πο αΙπ]]]αγ 0Π6 ---- 

Οἱ ἀπόστολος. ΤΗ6 πιοδί ν/οἰσ]ηίν οοΠ- 

{οτ-ατσιπποηί ἶς ἀοτινεὰ οι ἆοἨπ νΙ]. ὄ, 

οὐδὲ γὰρ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ ἐπίστευον εἰς 

αὐτόν; Ὀπί Τε ἆθεοτνος οπτοβα] οοπβίστ- 

αίῖοἩ. ὙνΠοί]οτ ἐπίστευον ΤοπΙΙγ ΠΙΘΑΠΒ 

ΠΙΟΤΟ ἴ]απ α Ῥτορετ, Ἱπῖο]]ῖσοπε, απάἀ 

τσ]{ Για] Ὠο]ῖοΓ; 80ο ονοη Το Ἠγοιίο οη 

«1οὖπ ᾖ. οι απὰ οΟΠΙΡ. {οΏπ νΙ. 64, Ὕνογο 

οὗ πιστεύειν ἵ5 Ῥτοϊσαίοᾶ οἳ 5οππο οἱ ἴ]ια 

µαβθηταί, απιᾶ νν]οτο νεχ. 07 Ἱππρ]ίον 5οπιθ 

ἀουδέ ονοπ ΟΕ οἱ δώδεκα. Ίνα είαι- 
ἀοπί Ὑν]ιο ἁθκίτον {ο οχαπιίπο (πή5 ἀἱβι- 

ομ]έ «πεδίο, ππαγ Ῥτοβίαυ]ν οοπβυ]έ 

ΑΠΗ, ον έλα Ἠγείλγοπι ο οι Ιογᾶ, 

ῬεἨπεσκεπῦιχσος, ο δὲ. απιος, ϱ. 144, 

εα., Ατπαιιά, Πἱεσλεγε]ιος δι ἴ Πρίίγε ἆθ 

ομάο, απᾶ {ο τονῖονν οἳ Ἱέ Ὦν Ὠοιι]οῖπ 

ἵπ Ἠσιτοτ, Προ. (Ας. 1551), Χο- 

απάστ, Πἰαπέπᾳ, οἱ. 1. ϱ. 921, ποίθ 

(Ώο]μπ); Ἠ]οπι”ς ΠὨἱκριίαίίοπ, (νι Ὑο- 

Ῥεάίηπσ, Τηοκαιγ. Οοπιπιοπί. οἱ. τι) 

Οποάποτ, ΙΠἰπίοίέιπῃπ, οἱ. Ἱ. Ῥ. 511; 

Ἠγτεσε]ος, διά. µ. γι (Ῥατί τ. 1842) 

απά ἸἨήσοπί, (αἰαίογὸν. Ῥ. 3219. Ίο 

πιοςδί τεσσπῖέ πιοποσταρΏ» ατα 11050 Ὦγ 

Ῥεμαί, Ῥεῆήῃ, 1842: απἁ (ο}, Ἀοπε. 

1540. 

20. ἃ δὲ γράφω κ.τ.λ. δη αν 
{ο τ0]ιαί Ι ιογίίε ιωιίο γοι; πο ραϊεΠ- 

Όλειίσα], Ὀιιί α είτοηςσ απά τοϊτοτατοᾶ αξ- 

βυταησς ΟΡ {πο Πεί]ο Ίο Ἰιαά τοςοϊνοᾶ 

{ΤΟΠ {1ο ΑΡρορί]65, ἃ δὲ γράφω ὑμῖν Ὠοῖτις 

4η. οπιρῃαίίο απασο]ι(ΠΟΠ; «οπΙρ. λαπ- 

ποννςΚὶ, Οοπδίγ. «Αὖδ. Ῥ. 64 5ᾳ., Ἠηοτθ 

5 απᾶ εἰππί]ατ «οπίτιςΓίοΏΒ το ΓΙ]Υ 

ἀἱςοιιςεσᾶ, ὅτι οὗ ψεύδομαι] 

«(1 ἄρείαγο) έλαί Ι Ιἱο γιοί,’ είτους 60ἩἨ- 

Βγπιαίοτγ αβονοταίῖοπ οἳ {1ο ἵτιί], ---- 

ποῖ οἱ νοτ. 12 κα. (ΊΥιποτ), Ὀμῖ οἨ νοτ. 

-1τι 18. Τη Ῥα8δεᾶσος ππαι]κοὰ ντ ης 

εοτί οἱ αὐγαρίπος» απᾷ Ρραϊ]ος (50ο Τ,πε]κα 

ο 1 ολ. 1. 20, Ρ. 245, ο. 2), α νατὺ 

οοπδοπαπ{ νν(] {πο οοπ{εχί ἵ5 6ΟΠΗΠΠΟΠΙΥ 
ευρρ]οᾶ Ῥείοτο ὅτι; οοπαρ. Λος χἰν. 22, 

Αοσοτάἴπβ]γ, ἵπ. ἴ]ιε Ῥτοξρηίϊ 6156, γράφω 

(Μογ.), λέγω (Ώο Ὑ/.), ἐστὶ (Πς]ς.), 

ὄμνυμι (Όει.), ανα Όσοι Ῥτοροξεά 45 
ειργ]οίοτγ; έλα Πτεί {του ατο, Ἠούγονοχ, 

ουνίους]γ ἴοο νου], ἴ]ο Ἰα5ί ἴοο ΣΙΟΝΕ 

---- ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ποί Ὠοῖπς ΑΠΥ πιογο 
εἶναη ότι Ἵτξτ, α- Γοτπιβ] οαἳ]ι (Ο151 ). 
ΠΡ ΑΠΥ ἀσβηῖιο ννοσὰ γης ἵπ ἴ]ιο Αρορι]ος 

ἐλοισ]Ώίς, 16 ννα5 Ῥο]αρ5 διαµαρτύρομαι 

(Αοΐςκ. 42, πλ ὅτι): οδροσἶα]]γ ας, ἴτπ 

Έπχου οί οἳ ο Ένα Ῥ]ασος πι Ὑν]λίο 



Οπας. ΙΤ. 91---25. 

πιον τοῦ (Θεοῦ ὅτι οὐ ψεύδοµαι. 

αΑΔΙΤΑΤΙΑΝΡ. 41 

3 ἔπειτα ἦλλον εἰς τὰ κλίματα 
ϱ΄ 

Αα Ν Αα κ ο 9 ΑΝ 8 /΄ ο) ΄ 

τῆς Συρίας καὶ τῆς Κιλικίας. ἥμην δὲ ἀγνοούμενος τῷ προσώπω 
. 2 / πε] ὃ /{ ο 1 ο) 99 / δὲ » / 

ταῖς ἐκκλησίαις τῆς Ιουδαίας ταῖς ἐν Χριστώ, "' µονον ὃε ἀκούοντες 

ἐνώπ. τοῦ Θεοῦ ο6ου15, {5 νοτὺ ({1οιις]ι 

π ε]]σ]τ]ν ἀΗΤογοπέ 8οΏ805 απᾶ σοηδίτιιο- 

εἴοπς) 1ς {οιπιά Ιοϊποα ουν] ές 8ος 1 Τϊπῃ. 

Ἡ, 14, ν. 91, 9 Ἰϊπι, ἵν. 1. Όπ 1Πὶς5 αδα 

οἱ ὅτι ἵπ αβδονογα[ίοἩς, 896 ΤΠ{7. Ποπι. 

Ἱκ. 2, Νο]. 11, Ῥ. 242. 

2]. τὰ κλίματα] «“λο γορίοπε ;᾽ 

ετοσίοπο», Ὑπ]σ., «ρατίος,᾽ ΟἸατοπ].: ἃ 

νιοτά ΟΠΙΥ αβοά ἵη {πο Ν. Ἑ, ὃν δὲ. 

Ῥαμ], Ἠετο απἆ ἘῬοπι. Χν. 929, 2 Όο5. 

χὶ, 10. Ἴῑιο Ῥείπιατγ πιοαπίης, 5 ἀοπ]- 

ναξίον. Ἱπαϊσαίας, ἶ5 «Ιπο]παίΙο” οἱ 6 ἆε- 

ο]ϊν]ίας,᾿ ο. {. κλίματα ὁρῶν, ὨηδίαίἩ. Ρ. 

1496. 4Τ (εοπιρ. Ῥο]γῦ. Πἰδέ. νι. 6. 1), 

ἔλαπσο ν{] τοί. {ο {πα ἱπο]παίοη οἱ {ε 

Ἰεαναης {ο ἴλο Ῥο]θ, «α {ασ οἱ ἴλα 

ΕΚΥ;᾽ κλῖμα οὐρανοῦ, Ἠοτοάϊαῃ, πι. 8, 

απά ]ας1]γ, ---- 115 παοδῦ αδαα] τηραπίης, ---- 

α ἰτασί οἳ {πο οατίΠ, νγΠποί]ον οἳ ϱτοαίεΓ 

(εοπαρ. Αίπον. ΧΠ. Ρ. 625 Ε) ΟΥ, 35 ἵπ 

1ο Ῥτοδοπί οᾳ5ο, ΟΡ πιοτο Ππηϊτεά εκ- 

{οπί; οοπΙρ. Εο]γὺὈ. Πέ. Υ. 44. 6,8, 1. 

9. Όπ Τί αοσοπίπαβίοῃ (Ἠ5αα]11γ κλίµα, 

Ῥιέ ΠΠΟΥΘ ΟΟΙΥΘΟΙΙΥ κλῖμα), 5εο 1ιοῦευ]ς, 

}αγαζίρ. Ρ. 418. Πιο Ίοάππογ Ώσγα 

πηεηΏ]οπαά 15 αΡΡΥ. Ιάοπίίσα] να (πας 

Ῥτίοβυ ποῖῖσοά ἵπ Λος Ικ. 20 / 566 ΟΟ0ΗΥ0. 

απά Ἠοννα. δέ. Ῥαι, Νο]. τ. Ρ. 116. 

Συρίας] Νο ἴ]ο ζοισο ρατί οἳ Ὀγτῖα, 

οα]]εᾷ Ῥμωπῖσο (που, Ὀσε, α1.), Ὀιέ 

εδυτία ῬτοροΓ” (ἡ ἄνω Συρία, ΞΤαβο), α5 

Βί, Ῥαυμ])ς οὐ]εσί 15 {ο 5Ί1ΟΙΥ ἴ]πο ἀἰδίαχισο 

Ίο Ὕνας Ποπι αΠΥ ππατίοτ ν/ηοτο Ὦθ οοι]ά 

Ἠανο τοσοίνες Ιηδίγασβῖοπ {Τοια {Πο Άρος- 

ἴ1ες; «εο ἈΙογοτ ἔπ ἴοο. ἵπ Λες αχῖ. ὃ, 

Συρία 15 δοᾷ ΠΙΟΤΕΙΥ ἵπ α σοπετα] να ἴο 

ἀοποία ἴ]ιο Ἠνοπιαπ Ῥτονίπσς Ρεατῖπς {πα 

ἨΠΠΠηΘ: ΟΠ τς ἀῑνίβίοπ5, 566 Εωοιβῖρετ, 

Παμαῦ. ἄσοφγ. Νο]. τ. Ῥ. 640. 

τῆς Κιλικίας] Οεσαδίοπα1]γ πιοηβ]οποᾶ 

Ἱηπ οοπιβἰπαΠοη ὙΙΗ] Συρία (Λοίςδ αν. 

25, 41) αν σοοσταρΏῖσα]]γ οοηίογπηϊποι5 

(ΑΔ), απά αδ βοτνῖησ {ο ἀεβπε ναί 

6 

Ῥοτίοπ οἳ {πο Ίαγσοτ Ῥτονίπορ ἶ5 ϱ56- 

οἶα]]γ α]]ιάσᾶ {ο. Του α ϱοπογα] ποῖῖσα 

ο Μλῖς Ῥτονίπος, 50ο ῬίΤαῦο, (6ο/ν. Χιν. 

ὄ, Ῥ. 008. -α., ἨΜαηπατί, (ος. ΥΙ. ὃν 

Ρ. 55 αα., Εοτῦ0ΐφος, 4. ἄεοφν. ὃ 67, 

γο]. τ. Ρ. 2/1 5α. 
90. τῷ προσώπῳ] “ὕι γεαρεοί οἱ 

Φογβοπαῖ αββοαγαποο, 5οἳ]. «δὴ ασε; οὐδὲ 

ἀπὸ ὕψεως Ὑνώριμος ἦν αὐτοῖς, (01115. 

Πο σοποτα] ἨἩπιίης παίατο οῇ έπο ἆα- 

ἄνο (Φο]οιιατ]. ϱψπέ. ὃ 20, Ώοπα]ά». 6). 

468) ππαγ Ἠστο Όο {411γ τεςοφηῖχες : 

ιο Αροδίο Ίνα πο ἸΠΚΠΟΜΠ {ο ἔπο 

Οτοηος ἵπ. 6νοίγ 86η5ο, Ὀπέ οπ]ν ἵπ 

τορατᾷ {ο Ἠϊ5 ουέννατά αρρεαταιισο. ΤΗϊ5 

Ῥατσυ]ατ ἀαινο, «ΟΠΙΠΙΟΠΙΥ σα]]οᾷ (ια 

ἀατῖνο «οἱ τοίετεπος {ο, πας Ὢς 6316- 

Βα11γ. ἀἰδάπσιϊκηοά Ῥοί] {τοπι {Πα {π- 

κέγιιιοπίαζ απᾶ ἴπο πποᾷαί ἀαῑ. (1 Όοτ. 

χἰ. ὅ), απᾶ πχαγ Ὀο Ὀοδί οοπδἰἀἆετοά α5 α 

οσα ἀαῑῑνο οἴλίοα]]γ δα. Ίετο, {ος 

Ἰηδίαπσα, ἴμο ΑΡροδί]ε5 αρρεαταπςεο να5 

ποί ἴλαέ δὴ τοηίοῖ, Ὀαί α5 ἵδν ννοιο έλε 

Φίασο ὕι τολ]ίολ, ιο Ἰσποταπορ Ὑ/αδ 

ονίποθᾶ; 5ο6 ε5ρ. Ῥε]μοιοτ]. οψί. ν 22. 

α, Ῥ. 179, απά οοπιρ. Ίππο, άγ. 91. 

6, Ῥ. 195, Ώοτηπατάγ. δυπέ. Πτ. ὃ, Ῥ 84. 

τῆς Ιουδαίας] ΤΠε ΟΠατε] οἳ Φετιι- 

«αἶεπ 15, Ἠονθναι, {ο Ὦθ οχεορίεᾶ, α5 

Ώιοτο {πο ΑΡοξί]ο Ίνα5 εἰσπορευόμενος καὶ 

ἐκπορευόμενος, παῤῥησιαζόμενος ἐν τῷ ὂν- 

όµατι τοῦ Κυρίου, Λοῖς ΙΧ. 28. 

ταῖς ἐν Χριστῷ] Νοῖ ππετε]γ α Ρετῖ- 

Ῥηταςϊίς {ος {πο αἀ]εσίῖνα «ία (ϱἨτίδίαπ 

οιτολος” Ὀας «έλα οἶνιγο]ιον πο]είον αγε 

π Ολγίδέ ἐς. ο., Ν ΠΙΟ] ατα Ιποονροταίεᾶ 

νι Ἠίπι γνηο 15 {πο Ἠεαά: «οπαρ. ΕΡΗ. 

1, 22, 25. 

23. ἀκούοντες ἧσαν] ΄ {Που τΌεγε 
Λσαγίπᾳ;᾽ Βοῖ]. Το πιοπηῦεις οἳ {Ἠεβε 

ΟΠωχοῃοξ; «οο πετ, γ, ὁ 67. 1, ϱ. 

605, ΤΠ Ῥοτίρηταςί5, Πίο Ῥγοῦαῦ]γ 

οὖνο5 165 Ῥχουαίεπος ἵπ {με ου’ Τεεία- 
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3 ά ή ’ ς α Ν α ) /' Δ / φ 

ἦσαν ὅτι ὁ διώκων ἡμᾶς ποτὲ νῦν εὐαγγελίζεται τὴν πίστιν ἥν 
. / 

ποτε ἐπόρλει" 
νο  νοπῖ ορ {ο Ίοτι- 

ααἷοα, ο ου αη{οπισά 

Ἡ καὶ ἐδόξαζον ἐν ἐμοὶ τὸν Θεόν. 
ΗΙ. "Επειτα διὰ δεκατεσσάρων ἐτῶν πάλιν 

ἩΙΥ Οοροἱ ουν ἓὰ ρα] απά ρεϊναίος Ι τοκὶκίοά νο {μ]νο ὈτοίγοἨ, απλά ναδ αοστοά (ες Ὁγ νο Αροβίΐος, 

1ηθΠ{ {ο ἴ]ο αἰπιῖ]ατ {ουπιι]α ἵπ Αταπιαϊς 

σσ :. ΑΟΓΝΟ5 {ο ϱΧΡΙΟΣ8 
ίθοσ. τ-αα-4ν) Ρ 
Όπο Ίάσα οἱ ἀιγαίίοπ πιοτο ἀῑδίΙποι]γ 

Όλα. ἴ]λο Αἰππρ]ο ἴθηδος 50ο Ἰγίπου, (0), 

ὁ 42. 6, Ρ. 511. Τη Όλο ΤΝ ΤΠ 5οσΠ]8 

Ῥτϊπιορα]]γ Ἠπαϊιοά {ο ΊἼοδο 08905 Ιπ 

νο πο ρατιίαρ]ο 15 τδοά ἵπ ἴπο 

οπἱρίπα]: 9οο ἼΠϊογδοἩ, ἄε οί. τή. 11, 

Ῥ. 119. Ἐκαπιρ]ο απο {οαπᾶ ἵπ Ας 

«τοσ]ς (56ο {οι 6). ὁ 215. 4), Ὀας οοπι- 

ΠΙΟΠΙΥ απάος {πο Ἠπαϊταίοι [πας ο 

Ῥατίιαῖρ]ο οχΧρτοςδε5 5οπΠο6 Ῥτοροτίγ οἵ 

απαίγ Ἰπ]ῃογοπί ἵπ ἴμο κιιρ]θοί; 9506 

Βια]ύαιπι, Ῥ]αίο, Πορ. νι. 4932 Δ. 

ὅτι ὁ διώκων κ. τ. λ.ι ΄ΟἱΥ ΤΟΥΠΙΕΥ 

εγκεσιίογ, ἴλπο ρατηαῖρ]ο Ὀοῖπσ Ίοτς, 

ὮΥ πηθα5 ΟΡ {πο ατί., ἴατποά Ιπίο α 

εροοῖο5 οῇ εὐί., απά Ἰοδῖπς αἲ] (οπιροτα] 

οτοε: 566 ἴ]ο εχχ. οο]]εοίοά Ὦγ αγίπος, 

ὤν. ὃ δτ, Ῥ. 917, απὰ οοπιρ. ἴἩο ΥΕΤΥ 

Ῥο]ά Ίοτπι, τὸν ἑαυτῆς ἔχοντα, Ἑ]αΐο, 

}/λωάγ. 3944, Ἐν οτεὰ Ὦγ Ῥεπ]ματάγ, 

δέ. νι. 23. οῦ5. Ρ. 916. Ὅτι ἵδ 

στο πο ἴ]ο ' ὅτι τοοϊΗίανιαπη ̓  (Βεμοίτ), 

--α πδο ο ἴο Ῥατίίο]ο ποῖ [οαπά ἵπ Ῥὲ. 

Ῥαι]” Ἐρρ., οχεορί ἵηπ οἴαιίοπς {ποια 

ἴπο Ο. Ὅ. (ΜΤογ.),--- Ὠπί Ῥγοδονος 15 

ιδια]. το]ατίνα] {οτοθ, ἴμο «οταῖο Ἱπα]- 

τοσα. νΥΠΙοἩ 1 Ιπαοάιισος, Ραδδίησ α{ἴοτ- 

ννατάς Ιπίο ἴο «οτα[ίο ἀῑτοσία” ἵπ {πα 

ῬτοπουἨ, Τηϊς Ἰαΐτετ αδευπηρίίοη ΙΟΥ. 

ἀθσπὶ5 ΙΠΠΟΘΟΘΕΦΗΣΥ, αξ ὃι, Ῥαυ]. τηῖσῃητ 

σα] Ἠϊπιδο], Ὀοῖπςσ πον α Ομκίαη, 

«οι {ΟΓΠΙΟΥ Ῥοτδοουίον. ΤΗϊς, Ἡούγενοτ, 

6εοπις {οτοσὰ απά ατϊβῃοῖα]. τὴν 

πίστιν] "έλα Γαλ, οὐ]οσνα]γ τερτο- 

βεπῖοά α5 α τι]ο οἳ Ἰ[ο (Ώο Ἠγ.); οοπιρ. 

ον Ἡ, οὗ 1 πα], 19, ἵν. 1. αι. τα 

ένο Ἰοσ]ο5. νντίίετ πίστις ἶ5δ {τοηιιθπ{]γ 

δε Ἰπ ἴἨο πποτο ἀῑδίίποί]γ οὐ]εσίνα 

80Π36, ἑίπο (ΟἨπείίαπ ἁἀοοατίιπο, “ ἆοο- 

ἑπίμα Λάεπι Ῥοδίι]αηθ” (ο. ϱ., 1ρπαί. 

ΕΛ. ὃ 16, πίστιν Θεοῦ ἐν κακῇ διδασκα- 

λίᾷ φθείρη; Οοποῖ]. 1αοά. οπἩ. 40, πίσ- 
τιν ἐκμανβάνειν; 86ο Ῥιΐϊσο, 1Λέβ. Ε. ν. 

πίστις, 2. α), Ὀιαῖ 1ξ 86εΠΙ5 Ό6γ/ ἀοαυί[α] 

ΝοίἨςγ {5 8οΏξο ονοτ Οο66115 π ἴ]θ 

Ν. Ἑ, Τπ Λος νἰ. 7, ὑπακούειν τῇ πίσ- 

τει 566ΠΙ5 ορτίαϊπ]γ νοτγ εἰπιί]ατ {ο ὑπα- 

κούειν τῷ εὐαγγελίῳ, Ἰοιι. κ. 160 (568 

Ἐν, οἱ. 1, 17], Ὀις ονοπ ἴἼετο «Τα 

{α11],) αξ ἴ]πο Ἱπννατά απά ου ννατὰά τα]θ 

οἱ Ἰἱ[ο (50ο Ἄἴογοτ ἴπ ἴου.), γ1ε]ά5 α νετγ 

ρατἱ»/[αοἴοτγ πηραπίησ, Όπ ἴλο ναπίοιΒ 
Ἡδ6ς ΟΡ πίστις, 860 Ὁδιοτί, Γ,ελγό. Ἱ. 1. 

2, Ῥ. 9ἱ 5η. 

94. ἐν ἐμοιί] 'ἵπ ππε, πο «οἩ ποσοαηέ 

ο πιο (Ώτοννπ), οἱ « {ος νν]αί Ἡο Ἰναά 

ᾷοπο ἵπ πο) ({ονγοῖ), Ῥαέ εἰππρ]γ «ἶπ 
πης” Ὑα]α., ΟἸατοπη.), «τα οί ἐπ πιο ἵπ- 

νοπῖβεοπῖ οε]ουτα(ϊοπῖς πιαίοτίαπα,, ΝΥπου 

π ἴοο.: ΟΟΠΙΡ. Ἠχος, κὶν. 4, ἐνδοξασβθή- 

σοµαι ἐν Φαραβ. Οοᾶ, α5 ἨΠπάΙςΟµ. οὉ- 

5ο1νος, Ὑα5 νοτκίης ἴπ δέ. Ῥαυ], απ 5ο 

ννας Ῥταϊκοὰ ὕπι Ἠϊπα. Πο Ῥτορ., ἵπ 516] 

68565 α5 {1ο Ῥτοδοπέ, Ῥο]ηῖς Το {λε οὐ]εοί 

45 Ὀοίπς αδ ἴτ Ὕνοχο {1ο 6Ρ/ογο ἵπ Ὑν Ισ] 

(Ώρῃ,. 1, 1}, ος ἴ]ο φιβέραέιηι ο νν]ο]ι 

(1 Οο5, νΙ. 14, 9οο ἈΝίποι, «γ. Ρ. 9455 

οοπΊρατο Απάος, 4ο {η δίον. ρ. 98, ο. 

Ῥο]1]]οχ) {1ο αοἴίοπ {α]κον Ῥ]ασο. λα 

(παπδίτίοπι 11οπα ΤΠ]5 {ο {ο 6ΟΠΊΠΙΟΠ πξδασθ 

οἱ ἐν 1Π ἴ]χο 56Π5ο οἳ « ἀεροπάεπσς ο,” 18 

645Υ απά οὐνίοιδ; 566 οχκ. ἵπ Ἰορέ 

Ῥα]ϊπι, Γιος. Α. ν. Α.. 2. Ὁ, Το]. 1. Ρ. 909, 

απά οοππρ. Ώετηλατάγ, Ἀψπέ. ν. δ. Ὁ. Ῥ. 

210. 

Οπλρτεπ ΤΠ. 1. διὰ δεκατεσσά- 
ρων ἐτῶν] 'α[ο απ ὑπίεγναί οᾖν 

εροςί, Ὑι]σ., ΟἸατοπα., Οορί., ΑΤΠΙΕΗ. 5 

δεκατεσσάρων παρελβόντων ἐτῶν, (Ἠ1γ8. : 

οοπιρ. Λος χχὶν. 17, δι ἐτῶν πλειόνων. 

1ο πιοαπ]ης ΟΕ ἴ]ο Ῥτορ. Ἰα5 Ίετο Ώθεῃ. 

τιπά]γ Ῥτοδξδοά {ο δις Ῥτευοποεϊνεά Ἠή8- 



6πΛ., 1.19. 

ἀνέρην εἰς “Ἱερσόλυμα μετὰ 
Τίτον" 

{οτίσα] νΊουνς. Διά, ἵπ 15 {οπιρογα] 8οΠ5ο, 

ἀοποῖος απ΄ αοῖοη οπσίς ἐγοιιφ]ι απιά 

οιέ ο α ροτίοᾶ οἱ ἄπια; απά πιαγ ἔλα5 

Ῥο (παηρ]αϊσὰ ἀιωύιᾳ, οἳ αῇ1ον, πεοοτάῖπσ 

α5 ἴπο παίατο ΟΕ ἴ]α αοίϊοπ ππα]κας {1ο 

1άοα οἱ ἀπταίϊοπ. ἵἩτοις]η πο γΥποῖο ος 

ἴιο Ῥετῖοὰ (Που. 1. 16, διὰ παντὸς τοῦ 

(Ων), οἳ οοςΙπΊΟΠ6Θ αἲ {ο ο οἱ τα 

Ῥον]οά πιοδῦ Ῥτοπαίποπί, Τ]ι5 διὰ πολ- 

λοῦ χρόνου σε ἑώρακα ἵδ ϱοτταοί]γ οκ- 

Ῥ]αϊποα Ὁγ Επίζ. (1ρέκεομ. Οριιδο. Ῥ. 

169, ποίθ), «οηδο {επιροτῖ εΡραϊίο ἀ4ο- 

ου15ο (11ο {6 πο νΙα1) {6 νίαΙ; εοπιρ. 

Ἠστπῃ, ο. Τἱᾳ. Νο. δτ1, Ὀ. ἜΓπις 15 (χα 

οοτγεςί 1156 ΟΓ διά. Τηογο 16, ἨΟΥΝεΥΟΥ, 

α {ουν Ἱπαϊεριίαῦ]ε Ιπδίαηπσθς οἱ α πηοτα 

Ίακ τ15δε οἱ {Πα Ῥτορ. ἵπ {μα Ν. Ἠ., {ο ἆο- 

ποίο απ αοἴῖοη ΠΙΟ {οο]κ Ῥ]ασο τούέλέτι, 

πο ἀπτίας έλα τολοῖο οὗ α Ῥειοά; ο. σ. 

Αοίς . 19, διὰ τῆς νυκτὸς ἤνοιξε, ὙΏθι6 

ῬοίἩ πο {οπςδο απ {με ο6οπτεπος ρτος]ιιάα 

τἩο Ρροδβϊ υγ οἱ 15 Ῥείπςσ «{πτοισ]ιοιέ 

ἴλο πὶσΗ{ ̓  (οοπ{τ. ΔΙΟΥΟΤ), ---- 80 4ἶδο Ας 

γἰ. Ὁ---κν, 10 15 Ῥετμαρς ἀοαδεβα]; 966 

Ἐτιίᾳ. ΟΡιδο. Ῥ. 1095, Ὢπου, ἄν.  ὅτ. 

Ἱ, Ῥ. 991. ταπηπια(ἶσα] οοηδιάοταίίοηΒ, 

ΊἨοαη, αἴοπο Άτα ποὺ φα/]ο]οπί {ο ]ςί(γ 

Ὅτ, Ῥεϊ]ος ραταρΏταδθ, «πο ΕΠ] αἴίοι ;᾽ 

Ῥιί οπ ἐποφεἰσαῖ στοιπᾶς 1 πιαγ Ὃο 

{αΙ]γ τοσο (πας (ο πιοηίίοη ος {οιί- 

Τ6εΠ. Ὑοα!ς, {Πι5 πάεβπεά Ὦγ α {ειπηὶ- 

ηπΙς αὖ φποπι α5 νε]] αξ α φιιο, ννοι]ὰά ὃς 

αἸπσι]ατ]γ αἲ νατίαπσς η {πο οἵτοιιπῃ- 

είαπίϊα] παίιτο ος {ηο πατταίϊνο. ΥΠ 

τοσατά {ο ἴ]ο στοαί Ἠϊδίοτῖοα] ἀπΠοιι] 1ος 

1π Ὑνλῖσ] {ο Ῥαξεασο ἵδ Ἰηνο]νες, ἵξ οαΠ 

Ίστο οπ]γ Ὠπίεβγ ο βαϊά:--- (1) Ίπο 

{οτπηῖΏς α φιιο οἳ {ο {ομχίθοη γεαί8, 

Ῥοῖηπς Ῥιτε]γ ἆ φα]οσίίνο 6ροςἩ, ἆοο 

οετίαϊπ]ν 56οπι ἴπαί πιο ννΠῖοἩ τηιιςέ 

Ἠανα εσοτ Ώθοι Ῥτεδοπί {ο {πο Αρορί]ο”5 

{λοισ]{5, ---- ἔλο Ίππο οἱ Ἠϊδ σοπυθγβἰογι 

(Ἄπραι, Ἠγ1εδο]οχ) ; οδρεοϊα]]γ α5 {πε ἔτη 

186, αρρθας 5ο τουκοποᾶ. 

(2) Ἐκοσείῖεα] α5 νγε]] α5 σταπιπιαίίσα] 

τρία, 6. Ἱ. 
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ἨῬαρνάβα, συμπαραλαβὼν καὶ 

3 ἀνέβην δὲ κατὰ ἀποκάλυψιν, καὶ ἀνενέμην αὐτοῖς 

(πάλιν) οοπβιάοταίΙοΏ5 86οπι {ο Ίου” 1έ 

νναδ Ῥέ. Ῥαιι]5 δεοοπά ΊΟοΙΤΠΟΥ ]--- {ος 

ουν, ποπ. παϊςοοηδίτιισΓῖοη ας 5Ο Ῥος- 

βἶρ]α, οοιι]ά ἵτ Ῥο ραδςοᾷ ονογ} απά Ίονγ 

σα: Βί, Ῥοΐἱοι”5 οοπᾶιεί Ῥο οκρ]αϊπεά ὃ 

Ῥαέ (9) οἨτοπο]ος. ατσαπηοη{5, Ὀαδεά οἩ. 

Ἠϊδιοτίσα] οοἰποίάσπσςδ, ππα]κα 1έ Ιπιροβ- 

βἱρ]ο {ο ἀοιδέ ἴπαί Ἱποπορας (ΠΠ). τ. 

19) απᾶ Τοοδοτοί (5π ζοσ.) αγο τὶσ]ῖ ἵπ 

βιβροδίησ {5 ἴ]ο Ίοιτπογ πιοπ{οπαᾶ 

Αοῖς χν., απᾶ {πεχοίοτο, αοεοτάῖης {ο Β6. 

Τμ] αοσοιιΠέ, {νο ἐλίγα. ἴἸπ α σοπι- 

πΙΘΠΙΑΤΥ οἳ {πί5 παίατε 16 15 Ιπιροξδίρ]θ 

{ο αἰ]αάς {ο ἴπα ναπίρας εΠοτίς (ονοἩ {ο 

{μα Ἱπνα]ίάαιοπ οἱ απ΄ ππηιοβοπαῦ]θ 

{οχί) {ο τοσοποαῖ] (2) απάἀ (9): Ιὲ πιαγ 

Ῥο οποιισ] {ο 8αΥ {]αί οί] οἩτοπο]οσίσα] 

απᾶ Ἠϊδίοτίσα] ἀεάιοῖίοπς 8εοπι 50 ορι{αἶῃ, 

ελαί (9) πιιδέ οἶνο νναγ: 568 ἴ]θ βοπβῖ- 

μ]6 οκρ]απαίίοπ απά τοπιατ]κς ο{ ΤἩϊοτες]Ἡ. 

Αγοσί. ΑΦο, Ὑο]. 1. Ῥ. 120 5α. (Τταπε.). 

Α οοπιρ]είε ἀἰδοιιβείοπ νυν] Ὦο {οιπά ἴπ 

{λε οἩτοπο]οσισα] Ὑνοτ]κς οὗ ΑπΠσοτ απᾶ 

Ὕψιεδε]οτ, Τανϊάκοη, Ιπέγοα. οἱ. π. Ῥ. 

112 βα., που, 1 ΠΒ. Ατίς «Ῥαυ]ας.” 

Οοπγῦ. απᾶ Ἠονρομ, δέ. αι, οἩ. νΙῖ.: 

566 45ο Ἄτογοτ ἴχ ου, ΑΠοτᾶ, Ὑ οἱ. ττ, 

Ῥτο]οσοπι. Ρ. 26. συµπαραλ- 

αβὼν καὶ Τίτον] ΄Λαυῦπσ ἐαλοι ιοί] 

Ἄιο αἴθο Τέέμς,᾽ πο αβοθηβίνο καὶ Ῥετ- 

Ἰαρς α]αάϊηπς (ο Ἠϊδ Ὀοϊπς τιποϊτοιπ]- 

οἶποά; σοπηρ. «Αοΐς Χγ. 2, Παῦλον καὶ 

Βαρνάβαν καὶ τινας ἄλλους ἐξ αὐτῶν. 

οί, Ῥαι]. ννας ποὺ’ {πο Ῥτϊποῖρα] Ῥοβοπ 

(συμπαραλαβ ών); αἲ {πο ρτοσθᾶίπς (500- 

οπς) ν]δίέ Ῥατπαῦας 86οπης {ο Ἠανο {αἷκεῃ 

{πο Ἰοαᾶ ; 5ο0 Μεγοτ ἔπ ἴοο. 

2. ἀνέβην δέ] «Ι ισοπί 4ρ {οο, δὲ 

Ἠανίης 185 ἑνίπι οχροπεπάΙ” (Έτ. ὕι 

ζοα.), ΟΥ, 35 Ὕνο πηὶσ]ί ῬοτΏαρς πιοτο ϱκ- 

αοἴ]γ βαγ, Τίς γοὐεγαίίυο ἴοτοο (Ίκ]οι2, 

Ἴουαγ. Νοἱ. 1. Ρ. 961, ἨΠπατίππς, αγ- 

τἶλ, δέ, 3. τι, οἱ. 1. Ῥ. 108), απᾶά τεροαί- 

πα, ποί νλοιί α 5]σῃΠίέ ορροδΙΠοῃ, ἴπα 

Ῥτεσεάϊπςσ ἀνέβην. πο παϊῖνο {οτοο οξ 



41 αΔΙΑΤΙΑΝΕ, Οµλς. 11. 9, 

τὸ εὐαγγέλιον ὃ κηρύσσω ἐν τοῖς ἔλνεσιν, κατ ἰδίαν δὲ τοῖς 

Όλο ρατίσ]ο πιαγ ἠαδί Ὦο {τασσά ἵπ 1ο 

{αἰπί οοπίταδί Πίο ἴλο οχρ]απαίίοι απά 

Ἰπίτοδμοίίοη οἳ {οἩ ρατσ]ατς σἶνο τβο 

ίο, κατὰ ἀποκάλυψιν]:ὅ0μ, 

φοἳ], ἵπ αοοογάαµοο ιοί, γευε[αἶοπ, ---- 

ποί {ΟΥ ΠΙΥ ΟΝΏ ῬΡΙΓΡοδος:) κατὰ Ἡ5 α5ηα] 

πιρ]γίης {ο τυ]ο, {χο ΠΟΥΠΙα απομάϊ 

βθο Ἠογη]ατάν, διά. ν. 20. Ὁ, ϱρ. 209, 

941. Ἠοπαππ)ς (ταηβ]αίίοα «εχρ]ίσα- 

Μοπῖς οπιιςᾶ” πηαδί, ον οχοροίῖσα], απά 

Φεγλαρα 6νεπ ΟΠ βταπηπησίἶσα]. στουπᾶς 

(56ο ΤἘπήδο]ι. ΟΡιάο. ϱρ. 169), οεγίαὐπῖη 

νο το]οσῖοί. Έος (1) ἀποκάλυψις ἶ5 πενετ 

τιδοὰ ἵπ Εῖς Ίοννος 56Π5ο, οἴτπετ Ὦν Βί. 

Ῥαι] οἵ 4ΠΥ οἴ]ογ ο ἴ]ιο βαογοᾷ Ὑντίίοσς ; 

απά (9) το ουπτοπί οἳ {πο Αγρορί]ε5 

ασιπιοηί 9 Τοἴα]]γ αἲ νατίαπος γε] 

βαο] απ οχκρ]απαϊίοῦ. Ἠί5 οὐ]εοί ἶ5 Ἠετε 

{ο ΑἨον’ ἴ]ιαῖ Ἰῖς νὶδέ {ο ᾖοταδα]επι να 

πιοῖ {ο βαἲἰς[γ απγ ἀοιὺί5 οἱ Ἠϊ5 Ο/Η, ΠΟΣ 

ενεη ΠΥ βισσεβίῖοη5 ο{ Πὶ5 εοπνοσί5, Ὀιί 

ἵπ οὐοάίοπος {ο ἴ]ο οοπιππαπά οἱ ἀοά. 

Ἐ]ο οὐ]εστοπ, {]ιαί {ιο ουττοπέ {ταηδ]α- 

τἱοἨ. γνου]ά τοριῖτο κατά τινα ἀποκάλυψιν 

(ἨΠοτπι.), ππαγ Όο πουίτα]ἰσεὰ Ὦγ ἴπο οὔ- 

β6ΓναΤΊΟΠ {]αί κατὰ ἀποκάλυψειν ἶ5 ἵπ εβεοί 

τθεᾷ ποατ]γ αάνοτυ]α]]γ ; 596 ΈΡΠ. ΠΠ. 9. 

ἀνεβέμην] «ΤΙ οοπιπεµπἰσαίεα ;) "εοπῖι]ϊ 

οσα οἱ Ὑμ]σ., Ο]ατοπ1., «οππρατε ΥΣ. 

[ρα(ο[εσῖ]: “ ομαντανὶ, Επιχ «ἵρεα ζο]- 

Ἰαΐο ππαπι ἀοσιίπα βρεσίεπι οχε]αδὰ 

οπιπί νατὶοίαῖο πποπξίαθαῖ, Ώστα. Τηο 

πηραπίηςσ αηφεῖσποά Ὦγ ἄτουῃ ((6γαβιπε. 

Ν. Ἡ. Ρ. 82) «ἴο Ίεανο α]ίοσείλοχ ἵπ {λα 

Ἰαπάς οἳ, ος αἲ Το Ῥ]οαξατο ΟΡ απΠΟΙΊΕΣ;᾽ 

15 πιοτο {παπ ἀοιυέέα]; ἵπ {ο ΟΠΙΥ οἴ]οτ 

Ῥ]αςο ἵπ {ο Ν. Ἔ, νἼνοτο 11ο ννοτὰ ο6- 

ους, Λος Χχν. 4, τῷ βασιλεῖ ἀνέφετο τὰ 

κατὰ τὸν Παῦλον, ἴἶιο ποαπίης ἶ5 «]εατ]γ, 

α5 Ἰσπθ, «οοπιπηἁη]οαίεά : 8996 Ἐτίζ. 

Οριµο, Ῥ. 169, απά ἴ]ο οχκκ. ἵη Ἰψείςί. 

ἔπι Ἴοο. αὐτοῖς] :{ο έλοπι, βεῖ]. 

{0 ἴλο ἹπΠαλιέαπίς ΟΕ Ἱεροσόλυμα (ΝοΓ. 1), 

ος ταἴἩοχ (5 ἴ]ια 86η5ο οὐνίοι5]γ τοφῖτες 

α οργίαϊπ. Ππαα Ποπ), ἴο πα Ολτῖείίαπς 

τοδίάἶπς ἔλοτο, ---' Οληδαπῖς ρτεσατί]5” 

(Ετί2.}, 5 οΡΡ. ἵο τοῖς δοκοῦσιν, ια 

ΑΡοβί]ος; οοπιρ. Λίαμ, χα, 10, Ίλια 

ν. 17, απᾶ ϱοο γΙπος, Ο. ὁ 23, 0. 1, Ῥ. 

191, Ἠοτη]ατάγ, δγπέ. νι. 11. Ὁ, Ρ. 288, 

Ύ]μο τείετεποο {ο 11ο Αρορί]ο οο]]οσ(1ν ε]γ 
(Ἀο]οίτ, Ο]]ι,), ος {ο ἴπε Ἐ]άστ» οἱ τ]ιε 

Οτο], 18 πο Ὦγ ἄΠΥ ππραΠς ρτοῦαῦ]ο, 

κατ) ἰδίαν δέ] ' διέ ϱγίυαίεΙψ,᾽ {. 6. ἵπι 

α Ῥτϊναίο οοΠ{ΟΤΟΠΟΘ; οΟπΠΙΡ. ἉΤαι]κ ἵν. 94: 

Όιο Αρορί]ο οοπιπιιπ]σα{εὰ Ἠ]5 εὐαγγέλιον 

{ο 1]ιο ΟἨπῖςαπς αἲ ζφοτιςα]οπῃ οροη]γ απιά 

Ἡηχοβογνθά]γ, δέ κατ’ ἰδίαν (Ὀείνίεση 18 

απά Ίαπῃ, «θσὼνο μα Ῥντ.) ε- 

ἰετοᾶ ῬτοῦαΏ]γ πποτο Ππίο 15 ἀοοίτίπα] 

Ἀ5ροσί5; ϱΟπἹρατο Τ]ουά. ὑπ ο. μα 

πηραπίηᾳ αεεὶσπεᾶ {ο δὲ («1 πποαπ) Ὦγ 

ΛΙ, νο αΡΡΥ. ἀθπίος αΠΥ 5εοοπᾷ απά 

βοραταίο οοπιπηπἰσα{οΠ, 8Ε6ΠΠ5 Λ6γ6 ΥΟΙΥ 

ἁοιυτέα] (566 νοχ. 4), απά (ας {ο κατ 

ἰδίαν (« Ῥτοίοταῦ]γ,᾽ «5ροεία]]γ,’) Ὁγ 0151. 

ἀἰκαποι]γ απίοπαῦ]ε, 45 κατ’ ἰδίαν ΟΕΟΙΤΒ 

αἰκίοοπ ἴἴπιος ἵπ ἴμο ΔΝ. , απἁ ἵπ αἲ] 

03565 15 δοά ἵπ α ἀἴτοσί]γ, ος (45 ΊἨεγε) 

ΙΠάΙτος{1γ ᾖοσαῖ 86Ἠ56; 966 λατ 1χ. 28, 

χΙῃ, ὃ, Ίωα]κα κ. 90, εἴο., απᾶ «ΟΠιρᾶΙΘ 

Νοαπᾶ, Ρίαπί. οἱ. 1. Ῥ. 104. (ον). 
τοῖς δοκοῦσιν] {ο {]οβδ τ]ιο Ίογα 

λὲφ ἵπ γεριαίίοη, Ῥεμο]εξ ΠΗίπί, Ῥ. 

88: 906 Ἠιτῖρ. οο. 293 (Νοε οἱ δο- 

κοῦντες ἵ ΟΡΡ. {0 οἱ ἀδοξοῦντες), απά 1ο 

οχχ. «ο]]οοιεά Ὁγ Ίγρκε απά Έλλα, 

ϱ5ρ. Ῥων. Τγοαῦ. 608, απᾶ Ἠειοάίαμ, 

γΙ. 1, τοὺς δοκοῦντας καὶ ἡλικίᾳ σεµνοτά- 

τους, --- ἵπ αἱ] οἳ ννΙο] οἱ δοκ. ἂΡΡεαΙΒ 

εἴπιρ]ν οᾳἱνα]οπί {ο ἐπίσημοι (Τηεος.). 

Ἴ]ρστο ἶ5 ποί ἴποη, α5 ΟΊξ], οοποεῖνα», 

ΒΠΥ ελαάο οἱ Ἠ]απιο ος ἴτοῦγ (ΑΗ. ἵπ 

Ώιο οχΡΓΘΒΕΙΟΠ, Ὀαί 5 0Ἠτγβ. «οττοςί]γ 

οὔξοχνα, ΄ τοῖς δοκοῦσι, φησί, μετὰ τῆς 

ἑαυτοῦ καὶ τῆν κοινὴν ἁπάντων λέγων 
ψῆφον: 960 (δουπι, ὑπ ἴοοι μή 

πως εἰς κενὺν τρέχω, ἢ ἐδραμον] 
εἶοδέ Ι πιίφλέ ὖε γιππίπό, οΥ Ίαυε (αἷ- 

γεαψ) γι πι υαΐπς ἓ. 6. «]οδί 1 πηῖσΏε 

Ίο8ο 1ΑΥ Ῥαδί οἵ Ρτοδεπί ]α0ος”. (ἨΠαιηη],), 

3 κ 
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δοκοῦσιν, µή πως εἰς κενὸν τρέχω, ἢ ἔδραμον. ᾽Αλλ. οὐδὲ 

Τίτος ὁ σὺν ἐμοῦ Ἕλλην ὤν, 

ὮΥ Ἰοανίης οἴλοις {ο ἆθοπι ἐλαξ 16 νναβ 

{ταϊτ]οςς αιιά πασσγοᾶϊϊτσᾶ. ΤΠί Ῥαδδασο 

Ῥτοδεπίς οοπαυίπος σταπιπια(ἶσα] απιά οχο- 

σοϊῖσα] ἀοι]ιίο», ὈοίἩ οἱ ν’ΠίοἩ. πχιδί 

Ῥε Ὀχίοβγ ποίῖοσᾶ, (α) τρέχω. ΡΥ 

εοππραίης ἴ]ο νοτγ κἰπι]αν Ῥαββασε 1 

. καὶ εἰς 

κενὺν γένηται κ. τ. λ., ἵξ Νοι]ά εαγίαϊπ]γ 

80ΟΠ1 {]ιαί τρέχω 5 ΡΥ08. δ)]. (56ο ἨΝίπος, 

αν. 56. 9, Ρ 448, νλοτο ὈοίἩ Ῥαββασας 

ἃἲο Ἰπνοδσαίες); Ὀτς ἴποτο ἵ5 α αἰ[Π- 

ου]ίγ Ὀοί] ἵπ πιοοᾷ απά {θπδο, πα 

{ΟΥΏΙ6Υ ΠΙαΥ Ὦ6 οκρ]αϊποά αἵναΥ ὮΥ ἴ]α 

οὐβογναῦ]ο Τοπάσπογ οἳ {ο ανν Τεεία- 

πιοηί απ ]αΐθς υντί{ους {ο Ίαῤ5α {οπι {μα 

ορίαί. ἵπίο πο φαὐήαποί, (1 ποτ, ὁ 41. Ὀ. 

1, Ρ. 228, (Τθεῃ, (0). Ρ. 72): ἴ]ε Ἰαΐτατ, 

εἰί]λοι Ὦγ οοηβἰἀρτίπς τρέχω α "ἴλοῃ- 

Ῥιοδοπ{, ΟΡΡ. {ο ἔδραμον, ἃ “ἴηεπ-ραςί, 

οἵ αξ Ῥοϊητίης {ο {ο εοπίπααπςσο οῇ {λα 

αοἴῖοη. (β) µή πως ἴλομ, 5 ποί ιηι 

Τογίο (απ. ορἰπῖοι ΤΟΤΠΙΟΙΙΥ λε]ά Ὁγ 

Ἐτήζ-ςπο, απά 51] Ὦγ ἄτοεῃ, Ρ. δ2, Ὀαΐ 

ννε]] τοίατοὰ Ὁγ Ὦτ. Ῥαἱ]ο), Ὀιί 11ο ογίο. 

(γ) ἔδραμον πιαΥ Ὃο οχρ]αϊποᾶ ἵπ ἔνο 

αΥΡ” οἰζηοτ (νν Ετζ.) αν απ Ἰπα]ο, 

αἴτοτ α ποπ-τθα]ῖποᾷ οἵο. ἩγροίΠ. (ἨΠοσπα, 

ἄε Ῥαγέίο. ἄν, 1. 10, Ῥ. 54), --- α 5ΙχΠΟΤιιτο 
αἲ ΝΠΙςΠ, βίταησο {ο 5αὖ, Π]δοιῇ, 66οΠ15 

{ο βαῦ]ο, ---- ος Ἱπά]ς, α[ίος µήπως ({οαἵ- 

Ίησ ]οί), μα «πΏαπσε οἱ πποοά Ἱπρ]γίης 

ναί πε ονεπίέ αρρτοποπάεά ἸἨαά πον’ 

ἴα]κοη Ῥ]ασθ; 560 πος, (γ. ὃ 660. 2, Ρ. 

446: έρπιρατο Ῥεπειον]. δπέ. ὃν 94. α. 

Ρ. 964, Μαιν. ϱγ. ὁ 520. δ. µγο 

Ἰανο {θη ἴννο Ρορδῖῦ]ο (ταπε]αίοης; (1) 

Ῥμχροξο: ἀνεθέμην .. . μήπως ἔδραμον, 

1 οοπιπιιἰσαίεά .. . έλαί Ι πιζσ]ιέ ιοί 26) - 

οΊαποο Άαυε γισι ἵπ υαΐπ (15 1 5ου] 

Ἠανο ἆοπο 1 Ι Ἰαά πο, οίο.) (2) ΑΡΡΤΟ- 

ἨοηδίοἩ; ἀνεθέμην .. . (φοβούμενος) µή- 

πως ἔδραμον, 1 οοπιπιιωιἰοαίεᾶ . . δεπῇ αβ- 

Λγε]επικίυε ἴεδέ ῥεγο]ναποο Ι εΙ(Λέ γεαἰίή 

Λανο, οἵο.; Ίο νοῦ «πιεπαι᾽ Ὀοϊπσ 

Ιάἱοππαείσα]]γ οπαεεοά; 9εο (αγ]ει, ἄε 

ἼἼμοςῬς ΠΠ. ὅ, µήπως ἐπείρασεν .. 

ἠναγκάσνδη περιτμη»ῆναι: 

Ῥαγνέ. Νοφ. Ῥ. 9327, Βομππαμο]ᾶ, δέ. 

1062. ΟΕ ἔ]ιοδο (2) 866Π16 πηοςὲ 1η ἆο- 

εοιάαπσο ντα ου. Ῥαιι] βίγ]α; 5εο 1 

Τ]Ἠρ5ς. ᾖ, ο, απᾶ ο. ἵν. 11. Το 

λος] {παπδ]αίοΠς, Ἠονγανοτ, {πετο ατα 

νοιγ στανο οὐ]οσίίοδ; {ο (1) οἩ Ἰομίσα], 

ἰο (2) οι εχοσοίῖοαὶ ρτουπά»: {ο (1), 

Ῥοσαι5ο 16 νναδ πο οπ ἴμο οοπηπ]απίσα- 

εοπ. οἳ ποπ-οοπαηιιπ]σαΤίοη. ο Ἠΐ5 (108- 

ρα] (αι δι. Ῥαι]ς ταπηίης ἵπ ναῖπ 

τοα]]ψ Ἠησοᾶ, Ὀαέ ον ἴπο αβεοπί ος αἱδ- 

βοπί οἱ ἴμο ΑΡροςί]ο5: {ο (2), Ώοσαμδα 16 

15 Ἰποιοά]ρ]ο ἐπαῖ Το γν]ο Ὕνοπί τ1ρ κατ᾽ 

ἀποκάλυψιν οοι]ά ανα {οί απγ ἀουθί 

αὐοιζ Ἠΐδ οἵνη 601156. Το 65οαρο {]εδε 

ἀβοι]ίῖος ννο πιιςδί αἀορέ οιιο ο ἔνο 

οχρ]απα(ίοπβ (ποἱίἨος ΥΝΠΟΙΙΥ {ορ {ποπι 

οὐ]θοίίοπβ); εἰἴ]ος Ὑς πδί τοίοτ {1ο 

ννοτᾷς, οὐ/οοξίνεϊψ, ἴο ἴἩο ἆαπσοτ δὲ. 

Ῥαι]5 σοηνοτί5 πισΏέ Ἠανο τάπ οἳ Ὀθ- 

ἵπσ το]οσίοά Ὦγ ἴλα ΟΠτοὮ 1 Ἡο Ἰαᾶ 

ποῦ οοπιπαιπ]σαίοάΣ οἳ (ΜΕ 15 πιοςῦ 

Ῥτοῦαῦ1ο), δι0)εοΓ{υοζ], ντ πο (τοῖς 

οοπΙΠΙΘΠ{ΚἴΟΙ5, ο ἐ]ιο οβίγιίογιδ οὗ οἱ]ογς; 

ἵνα διδάξω τοὺς ταῦτα ὑποπτεύονταρ ὅτι 

οὐκ εἰς κενὸν τρέχω, (0Ἠ1γ5.; 5066 Ἠαπι- 

ποπ ὧπ ἴοο. ἩΤ οἴμοι ἀθεπιο] 6. 

Ῥαυ]”5 Ῥαδί απά Ῥτοδοπί οουτ5ο {ῦ- 

1655, Ιέ τοα]]γ πιαδὲ 1π {πας τοεροοί ανα 

απποιιηίοᾶ {ο α 1055 οἳ Ῥαδί απά Ῥτοδεπί 

14005, 

δ.ἀλλ᾽ οὐδέ] “Βωέ (1ο ἀῑδίπογ 

Ῥτουο, ἃ 7ογέζογὲν ἰ]ιαῦ 1 Ίναὰ ποῦ τιν ἴπ 

ναϊπ) πο 6υσχι, εἴο. πο επιρμαρίς τοδί5 

ΟΠ Τίτος, --- Τϊέαδ, Ὑνοπι ἔλο αροβί]ε5 

πηϊσΏί Ίανο τοαι]τοᾶ {ο ὃς ογοιπιαϊδες, 

ονοη ὙΠί]α ἵπ ροποτα] ἴοτπης {Που αρ- 

Ῥτουοά οἱ Βί. Ῥαιι]”5 ρτοασίηπς.  Οµ 

5 στασαίῖοπα] {ογεο ο{ ἀλλ᾽ οὐδέ (’ αξ 

πε--- φιιζάοπι, «ΙπαΙοαηῖ,: φἰ]οπΏῖο οὐ]{- 

{οταίᾶ το Ίον]οτο, α[Τογτὶ στανΙοτοπῃ ”), 568 

Ἐτίς. πι ἴοαο. (ΟΡιδο. Ρ. 1158), απᾶ οοπαρ. 

Τωαἷκα ΧΙΙ, 16, Αοίβ χὶχ. 2. ἜΤ]μο ΐτιθ 

εοραταίῖνο Ίογεο οἳ ἀλλὰ (’ αἰἰιά Ίαπι 

6556 αιιοά ΒΗπη5 ἀῑσταί,) ΙΚ]οί2, Ώευαγ, 
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ι 

Οπαν, ΤΠ. 8, 4. 

’ διὰ δὲ τοὺς παρεισάκτους ψευδαδέλφους, οἵτινες παρεισῆλδον 
κατασκοπῆσαι τὴν ἐλευλερίαν ἡμῶν ἣν ἔχομεν ἐν Χριστῷ ᾿]ησοῦ, 

γοἱ. τι. Ρ. 9) ἵ5 Ίοτο ἀῑξίίποι]γ αρρατεπ. 

Ἕλλην ὤν) 'ὐεῦιφα (γε) ροῖ]. ἵπ- 

Α5πιαο αν, ος [λουση Ίο να α τοςῖ, 

καίτοι “Ἑλλην ὤν, 1] Ποοάοτοί; πο «απᾶ 

ννας α (τοσ]ς, ΛΙΗ,, πο αρροπάσά ρατίῖ- 

οἴρία]. οἸπιαδο πο Ὀοῖπς Ῥτοδϊσπίίνο, Ὀνί 

οοπορλαίῦα, ΟΥ Βαρσορβίῖνο οἳ (1ο ΤΟΠΡΟΠ 

νἩν ιο ἀοπιαπά να πιαᾶσ; σοπιρᾶΤΘ 

Ῥοπα]άς, Ογαψ. ὁ 900, αν. 493 εα. 

ἠναγκάσβδη] «τοαδ οὐπιρεἰ]οῖ. Τπο 

ομοίσο οἳ 5 ννοτὰ 8οοπη5 ο]οατ]γ {ο 

ΙΠΙΡΙΥ (ναί ο οἰτοιπποϊδίοη οἳ Τΐτις 

ννας ΔΙΤΟΠΡΙΥ Ῥτοςςοά ον Βί. Ρα] απἀ 

Ἑι, Ώατηαῦαδ: 86ο ῬΏαισ, 1απζις, Ρ. 191. 

1: ἆοο» ποι, Ἡον/θνοτ, ὈΥ 4ΠΥ ππραης αρ- 

Ῥοαχ ἴ]αί {ο 4ροσίζος οτε ρατίγ Το Τε, 

1π {πος, 1 νο α55άπῃθ {1ο 1άοπίατγ οὗ Ελῖ5 

ΙΟΙΤΠΟΥ ντ ιο (τα, ἴ]αο Ίαησιασο 

οἳ Αοῖς χν. ὅ 86οπης ἀἰξάπο]γ (ο Ππρ]γ 

έλο εοπίτατγ. 

4, διὰ δὲ τοὺς παρεισάκτους 

ψευδαδέλφου»] απ ἐ)αίν οἳ ποιο ἓἴ 
1ραδ, ὀούαιδο ο) ἐλια ]αἶδε ὀγοίλγει ἐπσία- 

ἐοιδίή ὑγοιγλέ ἴπ, 5οἳ]. οὐκ ἠναγκάσφη 

περιτμηθῆναι; οχρ]απαίοτγ 5ἴαϊεπιεηί (δὲ 

οχρ]οαίϊνος 5εο Ὀθ]ουν) ΝΥ Τις ννας 

οί «οπαρε]]οᾷ {ο Ῥο οἰτοιπισϊδεά, νίζ., 

Ῥεσπιςο 1ο ψευδάδελφοι Ἠετε παίης 1έ 

α Ῥατίν πιαϊίετ,χ. Πο οοπδίγασίῖοη 15 ποῦ 

Ῥογίοσι]γ Ῥονρρίοιος5, Ῥις Τι ἆοε πο 

Ἀρβοασ ποσεςξατγ οἴίπες {ο τοσατά ἴξ κα 

α Ῥοςῖνο απασο]αίπον. (Ιίη]ς, 1Πσιῤη, 

ορ. ρ. ΙΤ], Ἠϊσοπε ἵπ Ἴοσ.), οἳ 8πΠ 

απασο]. ατὶίηςσ ποπ (νο Ὀ]οπάσά ΄οοη- 

βίτιιοίῖος (Ἴλππου, γ. ὁ 63, Ρ. 602, αι] 

16 α «Ὀπποσίίοπ ΟΡ νο. 4 ψί] γοτ. 2ἵ 

(Ῥαρσο, αἱ). πα ἀλΗῃοι]ίψ, α5 {1α 

(τοσ]ς οκροΣΙ{ΟΙ5 866Π1Ι ἴο Ἠάνο {6]ί, 15 

τοα]]γ πι {ο δέ: 5, Ἰούνονοτ, ἶ5 ποϊί]ογ 

περιττός (1]ιουά. «οππρατο Τηοσά, Μ.), 

ποτ ο μἱνα]οπί {ο οὐδέ (οοπἹρατο 0Ἠτ15., 

ΈΠοορ]., δοαπι.), Ὀαε εἰπιρὶγ ετρίίσα- 

ἔἶσε (’ ἀοσ]αταί οἳ Ἱπίοπάϊῖ, Ώεπς.), απᾶ 

Γαἰπί]ν ταοπα(ῖνοι «5οο Ἰ]οί, Ώευαν. 

Ὑοἱ. π. Ρ. 903. Α Ποτά «ορ. δέ, νετ, 

2, Ὀιέ ἴ]ιο τδος Αοοπι οἸοπτ]ψ ἀῑετοπί, 

Έιογα ἴ]νο Ἱπκοτίίοη ΟΡ αὐτοῖς πατα]]γ 

βιρσερί» α οοπέγαδέ, νν π]]ο Ἠοτο {ιο πα]κοά 

βἰαϊοπιοηπί οὐκ ἠναγκ. περιτµ. 35 πα τα]]γ 

Ῥτερατος 15 {ος α τοίτίσιῖνο εχρἰαπαἑἰομ. 

παρεισάκτους] “ὑπφίαίοιιίψ ὀγοιιφλέ 
ὑπ Ῥολο]αξ, ΤΠ νοτὰ αΡροατ {ο 

Ἰανο νο ππθαπίηφε, (α) αθεπα, αάνσι- 

ἐἰέζμδ, ἀλλότριος (ἨΠ6δγο]., θαϊά., Ὦ οί.) 

οοπ1ρ. (ροις. ΑΙ. Τή. 619. 40. (οἴτοὰ 

Ὦγ Ἠαρο, Βίορι. ΤΛοδ. Ὑ οἱ. Υπ, Ρ. 181). 

παρείσακτε τῆς πόλεως ἡμῶν; (8) ἵγγερ- 

ἐἰέδιδ; «ΟΠΊΡΗΤΟ Ἐτο]. ῬίταςἩ, πρόλογος 

παρείσακτος, ---ἃ πιεαπίπς ατ]] Ρατίηετ 

επΠαποθά Ὦγ παρεισήλβδον: ϱΟΠΙΡάΤΕ 

2 Ῥοι. Π. 1, φαιά 4. Ίνα οοπιρουπάἀ 

ψευδάδελφοι ἀοεϊσηαίος {οςε τνἨο ἀῑά πος 

ἁεκπον]εάσε τηε ρτοαί ῥγϊπαῖρ]ο οῇ {αϊτ]ι 

ἵπ ΟἨτὶςί Ῥοῖπς {ιο οπ]γ πισαης ο βα]- 
ναίῖοι (Ἀοαπάοχ, Ρίαπί, Ν οἱ. τ. ϱ. 114, 

Ῥο]μπ), νη]α (]ιοῖτ ὕπίγιδίυο οἸατασίος 

5 ννο]] πιατ]κοᾷ Ὦ} ἴἶνο οοπιροµά5 πα- 

ρεισΏλῷον ἃπά παρεισάκτους; ϱΟΠΙΡάΤΘ 

Ῥο]γῦ. Π δέ. 1. 18, Ὁ, παρεισάγεσβαι καὶ 

παρεισπίπτειν εἰς τὰς πολιορκουµένας πό- 

λεις. οἵτινες] πιει ολο, έἃ 

βοΐ οὗ πποηῃ ὙἨο,) ---ποῖ 5ἴπιρΙγ οᾳ1να- 

Ἰοπέ {ο οἵ (Όει.). Ότς εροοϊ[γιης 11ο οἶακα 

{ο νΠΙο]ι {11ογ Ὀε]οπσοά ; 5οο Ἁἴαίί]π, αγ. 

ψ 485, 4ο1{, αγ. ᾧ 816, απᾶά ποῖο οι 6Ἡ. 

Ἰν. 24, νηοτο ἔπο 1ιξος οἱ ὅστις το ΤΙΟΥΘ 

{ΙΗ1Υ ἀῑδοιιδεοά, Τ]ο (παπδ]α[ίοπ οἱ ἘΠ{Σ., 

ἑαάργο αἱ ̓  (οοππρ. Ἠοσπι. 21. Π. 688), 

15 Ἄοτο παπά] είοης: ονοπ ἴπ ο]ηδεῖσα] 

(τοσ]ς, ννυ]ιαί 15 οοπαπΙοπ]γ {οτπιος α σαιιδαῖ, 

παν Ὦο ποτε οοιτοσί]1γ εοηδὶάστεὰ απ 6η- 

Φἰσαέΐυο 8ΒΕΠ8Ο; 8εο Ἰ]]οπά:τ, Τοπ. Βορῇ. 

Β. ν. ὃ, οἱ. π. ρ. 983. ᾿Τϊς, ίσο, ἵ5 ἴνα 

Ῥτοναἰ]ίπς 56Π8ο ἴπ {1ο Ἰαΐέος νντίίεις; 866 

Ῥήπάᾷοτέ 1π Ῥίορλ. ΤλΛεδαι». 8. ν. 
» Α 

κατασκοπῆσαι)] {05Η οί, ΘΑ} 

[αξ οχρ]οτατεπ{] Ἀγτ., ΄εχρ]οτατο, Ὑα]ς.; 

ποῖ «ωί ἆο]οδο οπἱρίαπε Προτίαίοπα ΟἨίδ- 

απηαπα, (Ὀἰπάοχέ, Ῥιερα, Τή68. 8. Υ. 

τοις ντ η 

| 
α) 



Οπλν. ΤΙ. 5, 6. αΑδΑΙΤΑΤΙΑΝΡ. 4Τ 

ὔ ω Σολ Ν ο 9’ Αα. ε οἷς οὐδὲ πρὸς ὥραν εἴξαμεν τῇ ὑπο- 
6 

κά ς α ’ 

ἵνα ἡμᾶς καταδουλώσουσιν' 
ταγῇ, ἵνα ἡ ἀλήδεια τοῦ εὐαγγελίου διαμείνῃ προς ὑμᾶς. Ὁ ἀπὸ 

δ. ος οὐδέ] ]ιοδο πνογάς απο οπηΜέοά Ὁγ ένο Ετρί Ἠαπά οἱ Ὦ (Τ15εμ. 6ο. 6ἶἵα- 
γοπι. Ῥ. 508) Ἡ; Ἱτοπωις (ρ. 200, οᾱ. Ῥεποί.), ανά, αοσογάἶπς {ο 6τοπιθ, 1π 8οππς 

1αξύπ ππαπαδοπρίς: Τοτία]]απ απά Απιοζοςο αρροατ ΟΠΙΥ {ο Ἠανο το]οστεά {1ο τε]α- 

νο: «ου αν. Ἰαγο, ν. ὃ. ΤΠ ἵν ουνίοις ἔλαί 5ιοἩ απ οπιβδίοη οι] στοαί]γ 

αἰπιρ]ίέγ ἴλο εσίητο, Ῥέ ἐς γοτγ {αοῦ ἵπ α οπεῖοα] Ῥοϊπί οῇ νίανν πια]κες 15 5ιιδ- 

Ρἰοίοιις. 

νο οαη οπ{ονίαϊπ. Όαε Πε]ο ἀοιδέ {]αί οἷν οὐδέ ἱ5 βεπιῖηα; 5εο Ῥασς 

Ίμα5 υνε]] ἀῑδοιιδεεά ἐπὶ τεαάίης. 

Το]. τν. Ρ. 1952), κατασκοπ. Ὠοΐπς Ίετα 

τιδοᾷ ἵπ {ας βαπιθ (Ἠοξίέί]ε) 56Ώ5ο 45 Κα- 

τασκοπεῦσαι, 1οβ1. Π. 2: ὁρᾶς πῶς καὶ τῇ 

τῶν κατασκόπων προσηγορίᾳ ἐδήλωσε τὸν 

πόλεμον ἐκείνων, 01118. ἐν 

Χριστῷ] Νοῖ «ρε Ολγδέιπι ἃ τπεαῃ- 

Ἰης Ἡ πιαν Όσα (Επί. Ῥ. 164) Όπέ ἵπ 

ο {α]]ου απιά ἆσαροι 5εΏ5 «πι Ον ἰδέ ρ 

5εο ποίος ΟΠ νογ, 17. ἵνα ἡμᾶ 5 

καταδουλώσουσιν] "ἐλαί ἐλει πια 

βιιουοεᾷ ἵπ οπδζαυἴπφ 15 ;) ἴ]ιο ἴεηδα Ροϊπέ- 

ἵπα {ο 11ο τοι]{, {πο οοπηροιπᾶ ἴο ἴῑα 

οοπιρ]οίοποςς οἳ ἴ]ο ααί; οοπηρ. 2 090. 

χἰ. 20. Α]ίποισ] Επί5 τοαάῖπς ἵ5 60Π- 

Άχπιεά Ὦγ α ἀοϊάεά Ῥτοροπάσταπορ οῇ 

υποίαὶ αιΠοτΙγ ΊΑβοΡΕ], απᾶά {λα 

Ἱπιρτοῦαβί]ίγ οἱ α σοιτεστῖοπ. Ψ6ΙΥ ϱτοαί, 

α(ϊ]] {1ο Ἱπείαποςς Οἳ ἵνα να Μαΐτα 

το 50 τοτγ {ου ((αγ]οτ, 1αγέ. ΝεΠ. Ρ. 

169), απά {ππεξο, ίσο, 50 τοΚιιοῖῦ]ο ἴπ 

ΏΙΠΙῦοχ (ΙΚΙοί2, Ώευαγ. Ὑ οἱ. 1. ϱ. 651), 

{λαξ ννο ατα ποί ἠαθεῖβοᾶ ἴπ εαγίΏς ΠΊοτθ 

Ένα. (ίς, ἐπαξ ἐπ {αίητο αβροαγε αδεά 

{ο «ΟΠΥ6Υ {ο Ίά6α οἱ ἀιγαέζοηι αν που), 

ος Ρετμαρς, παί]ιοτ, ος Ίβειιο,, δοφιιστιο 

(Βονπιαἰ{ε]ᾶ, νπέ. ὃ 1425 οοπιρ. ΑΠ), 

πιο ἀἰςάποίΙγ ναι {ο πποτο δια] 

αοτῖςί ή. Τμουσ εχοςρείνε]γ ἀοιοί- 

Δι]. ἴπ. οἸαφεῖσα] υτίίοτς (Ἠσοτνα. Γαγέΐοι 

ἄν, π. 19. Ρ. 194), α {εν ΙΠβίάΠ6Θς ατα 

{οιπᾶ Ίπ Ἰαΐοι α{ΠοΙΒ; 966 πο, ο 

φ41, Ὁ. 1, Ρ. 209. 
δ. τῇ ὑποταγβ] '5/ γεαίπῃ ἡ ανα 

ἔλο κιιῤ/εοίίοχι έλει εἰαίπιοά: ἀαάνο οί 

ΠΙάΏΠΟΤ; 56ο ἨΝΙΠοΥ, γ. ὃ 51. 7. Ῥ. 194, 

οοπιρ. Ῥε]μοιοτ]. Ἀγπέ. ὃ 23. 6, Ρ. 150. 

ΊΝἨοπ 1ο Μιῖς ννο αὖὰ έ]ο ἵπππιοπςο Ῥγοροπάσναπος οῇ οκίοτηα] αλο!γ, 
ο ὤι ἴοσ,., Νο 

Τ]ο ατίῖε]ο ἶ5 πο πποτο]γ {1ο ατίῖο]ο ν(Ἡ 

αὐςίτασῦ ποιΠς ((τοσῃ, (7, Ρ. 146), Όαΐ 

ἵ6 ιιδοᾷ {ο βροοϊ{γ ἴπα οὐεάίσπσς νΠίς] 

Πιο {αΐβο Ὀτοίπτοι (ποῦ ἴ]α ΑΡοδί]ες, 

Ἐπί(σ.) ἀοπιαπάσά ἵπ {Πῖ5 ρατσοι]ατ σᾳ5ο, 

ἡ ἀλήβεια τοῦ εὐαγγελίου] ' ία 

ἐγωί]ι οὗ έε (οδρεῖ; ἴλο παο {εαελίης 

οϐ {μο (9οερε], α5 ορροδεά {ο {16 {αἱδα 

{οαο]ήηπσ οἱ 16 5 Ῥτορασαίοά Ὦν δαάα- 

17615, ὁ, ο., ἃ5 ἵπ νειςο 16, ἴπο ἀοοίτίπα 

ο ἠπδιϊβοαείοπ Ὦγ {1Π. μα ἀῑδίίπο- 

οπ ἀναννα Ὦγ νους (0). ὃ 98. Ὁ, Ρ. 

211) Ὀοίνίθοη 5ο οκρτοδεῖοη5 α5 {λε 

Ῥτθβοηί, ---- στα {πο σονογηίπς ΠΟΠ ἴβ 

α ἀῑδίῑποί οἸεπιεπί Ρετίαϊηϊπς {ο {1ο σον- 

οτπεᾷ, απᾶά ΕΙο] α5 πλούτου ἀδηλότης, 

1 Τπι, νὶ. 1Τ, καινότης ζωῆς, Ἰνοπα. γ. 

4,---νηθτο 1 ἵ ποτ α 1λείοτίσα]γ 

οχρτοςεοά ατῖραία, ἔοιισῃ ἀοπίοᾶ Ὦγ 

Ἐτίία, Τέοπι. Νο]. 1. Ῥ. 9608, 8ΕΟΠΙ5 ΡεΤ- 

{οοί1γ Ίπδί. Α. ἀοσαῖπα] Ἱππροτί 15 6ΟΠ- 

{αϊποᾶ 1π ᾗ ἀλήβεια τοῦ εὐαγγ., ΝΠίο 15 

οπΏτο]γ Ἰοδί Ὁγ οχρ]αϊπίηςσ 1ΐ α5 πηΟτε]γ« 

τὸ ἀληθὲς εὐαγγέλιον. διαμείνη 

πρὸς ὑμᾶς] πι γεπιαῖτ δέσααἰαδέ 

τον Ύοι, «Ῥετπιαποαί|-ετεί] Ὑπ]ς., 

ΟἸατοπι. ; ἴ]α διὰ οὐνίουδΙγ Ὀδῖπς ἐπίετ- 

αἶνο, αβ πι Ἠεῦ. 1. 11, 2 Ῥοί. ΠΠ. 4: «ορ. 

0Ἠτγα., ἵνα... τοῦτο διὰ τῶν ἔργων βε- 

βαιώσωμεν. πρὺς μᾶς] εο 

οπ οἩ. 1. 18. 

6. ἀπὸ δὲτῶν δοκούντων εἶναί 

τι κ.τ.λ.] “Βιΐ Ίοπι έλοδε 10ο 100γ0 

λέρλ ἕπ γοριαέίον ; ---Ἱπεοτταρίοά ἆε- 

οἸαταίῖοπ οἱ Ἠΐ5 ἱπάοροπάσποο οἱ ἴ]ιο οἱ 

δοκοῦντες. πε πιθαπῖπςσ οἱ {5 γειδε 



4δ αΔΤΕΛΤΙΑΝΝΕ, οµαν, 1. 6, 

δὲ τῶν δοκοῦντων εἶναί τι (ὁποῖοί ποτε ἦσαν οὐδέν µοι διαφέρει’ 
, Ν . ’ ι) ’ . Δ Ν φ 9 

πρόσωπον Θεὸς ἀνλρώπου οὐ λαμβάνει) ἐμοὶ γὰρ οἱ δοκοῦντες 

ἱ5 Ῥογ[οσί]γ οἶσατ, Ὀτί ο αἰτασίχο ἶ8 

βοππσν]ατ Που],  Λοσοτάϊπς {ο ἴ]ο 

ΟΟΠΊΙΠΟΠ εχρ]απατίοῃ, ἀπὸ---εἶναί τι ἵδ α 

φοπίσποο {ναί ννοι]ά παατα]]γ Ἠανο {ου- 

πηϊπατος νε] οὐδὲν ἔλαβον Οἱ πρ2σελα- 

βόμην (ποί ἐδιδάχθδην, ἨΝ πο, ὁ 47. Ρ. 

951), ος πποτο οοττοοί]γ 50111, οὐδέν µοι 

προσανετένη; ΟΝΊΠΕ6, Ἰοννενου, ἴο ἴ]ο 

Ῥατοπί]οςίς ὁποῖοι --- λαμβάνει, ἴηο παῖτι- 

ταἱ 5ίγασίζυτο 15 μτοτταρϊῖσς, απ ἴ]ο «οτι- 

ἴσπσς, οοπαπποπσθᾶ ραδδίσεϊη, ἵδ οοπόο]ιὰσὰ 

αοἰἑνοῖ ντ] ἐμοὶ γὰρ κ. τ. λ.; 506 Ἠλπος, 

6. ὁ 65. 1. Ιν Ρ. 502. 

ου]!ἵγ οἳ {1ο «οπίεησο, Ἠονονογ, ος π 

Όλο {ο]]ον]πς γάρ. Τ]αί Τῖ ἶ5 (α) πιοτο]γ 

γοβιωπρέζοο, Ῥέλο]οβ. (Πἡέ8, ρ. Τ4), Τ εἶ]ο, 

αἲνν 15 Ἱπάσπποηρίταῦ]ες αν, οἳ ἴ]αο Ῥαδ- 

εασος αςια]]γ οἶτοὰ ἵπ {ανοςχ οἱ {Πί5 {οσζο, 

νὶΖ. Αοῖ5 χνΙὶ, 28, 1 Οοτ. ΙΧ. 19, 2 Όοτ, 

ν. 4, Ίλοπι κν. 27, ἴμαο Βιςδί ἴἨτου ατθ 

ο]σατ]γ Ἰηδίππσςς ΟΕ ἴαε ατσιπποπίατῖνα 

{οτσος (.οο αγπος, 6γ. ὁ 65. 10. 5, Ῥ 403, 

ἌΙεγετ οπ (ογ. 11.6ς.)ν ννΏ]]ο ἵπ πε {ουσί]ι 

ἴο ννοτὰς εὐδόκησαν Ὑὰρ ατθ ΠΙΘΙΘΙΥ 

επιρ]α(ιοα]]1γ τορεαίσᾶ. Ίπαι ἵε ἵ5 (0) 

αγφιπιοπίαἑἶοο, οἴῖλετ 5 σἰνῖΏς α ΤΕΒΞΟΠ. 

{0 οὐδέν µοι διαφέρει κ.τ.λ. (Λ1Η:), ος 

{ΟΥ πρόσωπον Θεὺς κ. τ. λ. (Α10γ.). 18 

Ἰοσίσα]]γ απά οοπίοκ{ια]]γ Ἱπιρτοραῦ]ο, 

α5 ρατεπίμετῖσα] απᾶά ποπ-ρατοπ{λοτίσα] 

Ῥατίς πνου]ά ἴ]νας ο οοπῇΏαςεά απ ΙΠίσΓ- 

πηηρ]σά, 1, Ἠοννενοτ, γὰρ Ὀο τοσατάοἆ 

5 (6) οπρ{ἰσαέΐος, ἴλο ννΏο]α 8οοπΙ5 οἷοατ 

απά Ἰοσῖσα]. Το ανοῖὰ ἴπο ννοτᾶς δοκούν- 

των εἶναί τι Ὀεῖπς πηϊδαπάετείοοα, απά 

ειρροβεά {ο αδείσηῃ απ επάμο Ῥτοῦτηϊ- 

πθηςςθ {ο ἴηοςο Αροςί168, δὲ Ῥαι] Ἱαςιῖ]γ 

Ἱπίποᾶισθς πο Ῥατοηίπειισα] οοπιπιθηξ, 

Ἰοανῖης ιο {οσπιοτ 5επίεποο Ιποοπηρ]οῖο: 

νου, {οο]ίπς ναί 18 πεαπίπςσ ννας αι] 

«ο Τατ οὐνίοις α5 ἴο ποεά εοπιο Ἰαςίβοα- 

Πομ, Ἡς τενετίς {ο ἵε, ελἰσητ]γ αια]θγίηπσ 

1 Ὦν Όλα επαρΏατῖο ἐμοί, 51ρΏτ]γ Πας βγ- 

ἵῃπς Τε Ὦ} ἴ]ο οχρ]ἰσαίῖϊνο γάρ, {ο πιο 

(Ὑν]αίενοτ ἴἨογ πηὶσηί Ἠανο ἆοπα {0 

Τ1ο τοαὶ ἁιβι- | 

οἵ]οτς) ἐν ᾗ οργίαἰπῖψ α ]αοί ἐ]αί,' οἵο, 

Οµ ή οχρ]σατίνο {οχοο ο{ γάρ, 568 

Ώομα]ά». 6». ὁ 618, Ἐ]οιΣ. Ώεναν. Νοἱ. 

Π. Ῥ 3905 ᾳ4., Πατιπα, 1αγλ. γάρ ὁ 9, 

απά οοπιρ. 1,0κα, «οὐ ἵν. 441. ΟΕ 

το οἵ]νοτ Ππιοτρτοϊατίους οἱ είς ἀἰβμου]ε 

Ῥάδεασο, ΠΟΠ αρρεατ {ο ἀθσετνο ερεσῖα] 

ποῖῖεο οχουρί ἴμαί οἱ {πο (τος νντ]ίστς 

(6Ἠγς.. Ἠονγθνοτ, ἵδ εἶ]οπι, απά Ἴ]ιοοά. 

Ίας Ἠσγο α ασια), Νο οπηθοί ἀπὸ τῶν 

δοκοῦντων Ιπππιοδϊαία]γ ντ] οὐδέν µοι 

διαφέρει ἵπ 11ο 8εΠςο ΟΙ οὐδεμία µοι Φρον- 

τὶς περὶ τῶν δοκ. (ἼΠοορ].), Ὀαε να 

αρείση απ απίεπαῦ]α πιεαπῖπς ἴο ἀπό, απιά 

ἀϊκ]οσαία ἴ]ναο αἰπποδί οοτίαϊπ ϱΟΠΠΘΟΙΙΟΠ 

ΟΓ ὁποῖοί ποτ) ἦσαν Ψ] ναί {0]]ουν. 

Έντι]ος ἀθίαϊ]ς νν]] ο {ουπά ἵπ Ἀἴεγοτ, 

Το Ἰψειῖε, ανά Ἐτίιζδε]ε (Ορικο. Ῥ 201 

8ᾳ.). Πε Ὑν. ατο {ο ἴ1ο πιοςί Ῥατέ 

Ῥοτρ]οχῖησ]γ Πίοτα] (εοππρ. Ἠ]ς.): πια 

Βγτ., Ἠονενοτ, Ὀ} 15 «Ἠαηρο οί γὰρ Πίο 
” 

δν 5οοπ]8 οργίαἴπ]γ ἵπ ασοοτάαπισθ γη 

Ώιο ρεπιογα] νῖενν αἀορίοά 4ὔΌονο. 

τῶν δοκούντων εἶναί τι] ' 101010εγε 

ἄεεπιειῖ έο ὃε δοπιειο]ιαέ, --- -- 

[αἱ τοριία(ί εταπί] Ἀντ., απῖ νιάεραι- 

{ατ, Ὑαὶς ; τιςδοὰά υηΙτἩ τοίοτεπςς ἴο ἴ1θ 

Παάσπτησπί οἱ οίλεγα (οοπίταςί ο. νΙ. 9), 

απ 5ο, Ῥοτ/εοτ]γ εἰππϊῖ]ατ ἵπ τηεαπίης {ο 

τοῖς δοκοῦσιν, Νοτ. 2: εοπιρ. Ῥ]αΐο, «ογᾳ. 

072 Α, ὑπὺ πολλῶν καὶ δοκ. εἶναί τι; 

Ειίλγᾶ. 903 ϱ, τῶν σεμνῶν καὶ δοκ. τι 

εἶναι. ὁποῖτοί ποτε] 'φιαῖ- 
οδοιπιφιµο;᾽ ποτε ποῖ Ὀοῖπσ {επιροτα], 

εο]ϊπα, Ώοζα (Ρο]αρς δισσοςίοἆ Ὦγ {πα 

εαΠαιαπάο” οἳ γα]ς.), Ὀαί οοπποσίεᾷ 

νν](Ἡ ὁποῖοι. ΝΝΠΙΕἩἃ 1 5εγνος ἴο τοπάοτ 

ΠΙΟΤΘ σοπεγα] απά Ἰπο]αδίνα: οὀπιρατο 

ΤοπποίἩ. Ο». ἆε Ῥασε, Ἱν. 15 (ρ. 60), 

ὁποία ποτ’ ἐστὶν αὕτη, οτεὰ Ὦγ Ἑ]οοπιΕ, 

απᾶά Ἐτιτζ. ὑπ. ἴοο, ἦσαν Ίιαή 

ορτίαΙπ]γ τοίος {ο ἴαο Ῥοτίοᾶ οἩ ἴἶα 

ΑΡορί]ε5᾽ Ίνα ει {ΕΥ ν/ετο πΠροη- 



ΟπΑΡ. ΤΠ. 6, 7. αΑΤΑΤΙΑΝΡΕ. 49. 

” / / / 

οὐδὲν προσανέρεντο, Ἰ ἀλλὰ τοὐναντίον ἰδόντες ὅτι πεπίστευµαι 
τὸ εὐαγγέλιον τῆς ἀκροβυστίας καδὼς Πέτρος τῆς περιτομῆς 

νοτίοά, οἳ νο {16} σνογο ἵπ αἰίοπᾶαπςρ 

ον ος ]μοτὰ (α νίανν δίτοπς]γ 5αρροτίοά 

Ὦν Ἠσεπέ) Σ Ἱ 866Π1Α, Ἠοννενον, [αγ 

ΏΙΟΤΟ παϊιτα] {ο το[ϱτ {Ἠθ ἴθηςο {ο α ραδί, 

χο]αῖῖνο {ο {1ο {πιο οἳ ντίῖπς {ηθ Ἰνοτᾷς. 

οὐδέν µοι διαφ.] ’ ἓέ πια]οί] ιο πιαί- 

ἔολ {ο πιο ΤΟΙΣ ΘΧΑΠΙΡΙΟΡ οῇ {ελῖς 65 

ἀδια], Όας 111 ἀο[οπδιῦ]ο Ιηβογίίοη οἳ 

Πιο ἀαῑῑνο, 5οο Τοῦεο], 1Λγήπ. Ῥ. 984, 

απά οοπαρ.  οἵσο. πι ζοο. 

πρόσωπον Θεὸς κ.τ.λ.] ΄ἄοᾶ αο- 

οονέεί]ι πιο πια) ΡΕΥΒΟΠΙ᾽---- πρόσωπον ριΐ 

{ουννατά νν οπιρ]ιαςίς, Ὑνλ]]ο Φεὺς απά 

ἀνὃρ. {οἵπι α Ξασσοςίῖνο εοπϊταςί (16γ ); 

ε6οἆ ἹἸοοκοῖῃπ ποῖ {ο ἴπο ομίννανά αν 

ππεῃ ἆο, απά ἹιιάσοίἩ οἩ πο ραττία] Ῥτίη- 

εἴρ]ες, απά πο ποτε ἀῑά Ι Π5 5ογναηῖ,᾽ 

ὸΠὶς απἁ {πε οαηιῖν. εχρΙΟΡΕΙΟΠ βλέπειν 

εἰς πρόσωπ. ἀνδρ. ατε π ἴπο Ν. Ί), αἷ- 

ΝαΥ5 αδοά ΙἩ α Ὀαά τοίθτεπςθ; 560 

αίτῃ. κκ, 16, Ματ]ς κἩ, 14, ΤἸακο κας. 

21. Ἔπα οοπτεεροπάϊης θχρτθβείοῃ ἵπ 

Ώια Ο. Ἑ, σὸὲς κ.) ({ταπε]αίοά 65οΠ16- 

Ώπ]ος Φαυμάζειν πρόσωπον; «πρ. διιάς 

16) 15 5οᾷ οοσαδἰοπαζή ἵπ α ϱοοᾷ 8ΕΠ8Θ; 

εοο (θῃ. χὶκ. 21, απά οοπιρ. Ετίίζ. απἆ 

Βολοῖί ἐν οσο, προσανέβδεντο] 

οοπιηειωιἰοαέοᾶ πιοέζ]ιζπή,  αάάρεσφειῖ 1790 

οοπιηιιοαέίοπι ἔο ς’ « οοπ{ἁ]οτιηῖ, Ὑαἱς., 

(Πατοπῃ., απἁ πιοτο ἀἰξίίπεί]γ ΄ἀϊπογαπέ,) 

ΑίΠ.- Ρο]. «ποίαπι {εοεταηῖ Ατπι.; 45 

η 6]. 1, 16. ΤΠ αρῖίο οῇ {πο α{Ποσίτγ 

ο ἴπα τος] οχροβίἴοί (µάδοντες τὰ 

ἐμὰ οὐδὲν προσέφηκαν, οὐδὲν διώρφωσαν, 

015 ), απᾶ αΡΡΥ οἱ ΦΥΤ. (α5 ῴοὶ 
4 

πά]οσεστιιπ{), 6ορί. Γοποιαᾖ.], αοἴἩ. (« απ- 

αἹηδο]κιπ Ἰ), αἲ., 1 51]. 8ΘΟΠΙ5 ΠΊοτθ 8α{6 

{ο τεῖαῖη {πο απις πηραπῖης ἵπ Ῥοί] ραδ- 

Εσο. Τ]ποτο ἶ5 πγοῖσηί ἵπ ἴλο αγσιιπηθη{ 

πχσες Ίπ ο, 1 (5ες, ἴοο, Ἰἱοβο]οτ. Ο/γο- 

πιοῦ. Ῥ. 195 ποίθ), ἴΠαί προσανέΦ. Ὦοτθ 

ΠΙΒΥ 566Πή ἴο βροοϊ[γ αἀάλίοη, α5 ἵη 60ἩΠ- 

ἱπαξε νΙτΏ ἀνεφέμην Υοτ. 2, 511] το {οπ- 

ἀεπογ οἳ ]αΐαοι (τεε]ς {ο οοπιρουπά {ογΠηΒ 

7 

(οοπἹρατο ποίθς οἩ 6]. ΠΠ. 19), απά ἴ]α 

Ῥοχ{οοῦ ρατα]]ο]ίσπι ο Ες νηίἩ ένο αὖπι- 

εἰαγζψ ποφαέίυε {οτπιυα]α π 6. 1. 16, ατα 

ἰαοῖς ᾿απσιιπιοηίς ἸΥΠΙΟἩ 8θοπι οφ 

{ο Ῥγοροπάσγαίο, Ίπ. ἴἩο Ῥαξεασθ 

ΟΟΠΙΠΙΟΠΙΥ το[οιτοᾷ {ο (απ. Μον. Ἡ. 

1. 8), προσαναθέσφαι ἨΙΘΤΕΙΥ ἱπαρ]ῖος 

ἑσίίαπι κἰδῖ αὀ]απσοτο, 5οἵ]. δι5οἰβΕγο᾽ 

(5ου ΙάἨπος ἴπι ἴοο.), απᾶά 80 ΤῬΙΟΝΘΒ 

ποίΠμΙης, οχοορί (λαί Ἑτοείξεομη., Ο1.Η., 

Ἠ ἀο]ς., αἱ., πιαςδί Ὃρ Ἰποογτθοί ἵπ {ΤαΠς- 

ἸαἼπσ ὁ πΙΠΙ] παΙΒῖ ργαίοτθα γιροδι(ογιιιέν 

45 ΙΠῖδ 6ΧΡΤΟΡ5Ο5 α ἀἰτοσί]γ ορροξ!ίο 1ά6α. 

Ὁπάςτ απγ οἰτοαπδίαποςς, ἴἨετο 15 ποί]]- 

Ίης αἴτπεγ 1Π {λῖς ννοτά, ος 1π {μο. ν]ο]ε 

ῬαταρταρΗ, {ο 5αὐδίαπ{ϊαίε {μα εχίταοί- 

ἀἴπατγ Ροδίῖοπ οἱ ἘῬαιπ, {παί ἴΠο ΑΡοβ- 

ε5 οπ]γ γιο]άἀεὰ {ο ί. Ταιι]ς νίονς 

α[ῖετ α Ίοης εἴτασσ]ο, 

7. ἀλλὰ τοὐναντίον] «διά οπ έλο 

οοπέγαγν ;) 8εῖ]. 5ο ταν Ποπ ρἰνίηςσ Ἱῃπ- 

βίγισίῖοΏ5 {ο πηθ, ἴἨ6γ Ρτασιἰοα]]γ αἀάεᾶ 

Ίππο νγοϊσηί οἱ {Ποαῖτ αρρτονα]: τὸ ἐναν- 

τίον τοῦ µέμψασφαι τὸ ἐπαινέσαι, (11γ8. 

ΦΙΤΕΙΥ {Πί5 πνας ποί οχαοτ]γ Ἰεανίης 8ε, 

Ῥαι] «ίο ΒσΠί Ἠὶς οὗΏ Ὀαΐτ]ο, {ονγαίῖ, 

ΑΔΗ. πεπίστευµαι] 11ο ρτῖῃ- 

αρα] Ιηδίαηςσοδ 1π ἴμε Ναι Τορίαπιόπέ 

οἱ 1Πῖδ απνε]]-κπονη βίτισίατο πσν]] ὃα 

{οαπᾶ, πετ, άγ. ϕ 92. δ, ρ. 204. Οπ 

ἔλα υ5ε ο {πο Ῥογ[οοί α5 Ιπάϊζαίῖπσ 2εγ- 

ΦΙαποπσθ, αιαέίοπ, οοποτθΙξτιπα πηϊΠΙ 

Ἠαῦεο,᾽ 56ε 19. ᾧ 40, 4, Ρ. 242. Ὀείετί 

σα]]5 αἰϊοπ{ϊοπ {ο {Πο αοοπταΐο 18ο οἱ Τε 

Ῥοβ, Ἰοσα, οοπιραχοά γνΙ(Ἡ {ο αοπῖσί ἵπ 

Ῥοπι, 11 2, ἐπιστεύφησαν (Ἰουδαίοι) τὰ 

λόγια τοῦ Θεοῦ. 

βυστίας] ' οί έλε ιηο)σιπιοἰφέοπι, βεῖ]. 

τῆς ἄκρο- 

πῶν ἀκροβύστων: οὐ τὰ πράγματα λέγων 

αὐτά ἀλλὰ τὰ ἀπὸ τούτων Ὑνωριζόμενα 

ἔθνη, 0ἨΤγβ.: οοπρ. Ίοπι. 1, 90. Τπα 

ἀοτῖναίῖοπ οἳ ἄκρυβ. (ποί ἄκρον, βύω, Ῥαί 

απ Α]οχαπαάτίαπ οοιταρίίοη ΟΓ ἀκροποσ- 

δία) ἵν ἀϊεειδεοά Ὦγ Ἐτίίζβοπο, Ποηι. Π. 

26, ο]. τ. Ρ. 1960. καθδὼς Πέ- 



50. . 
η) 

αλΙΤΑΤΙΑΝΡΒ, ΟπαΡ. Π. Β, 9, 

ὃ (ὁ γὰρ ἐνεργήσας Πέτρῳ εἰς ἀποστολὴν τῆς περιτομῆς ἐνήργησεν 
κἀμοὶ εἰς τὰ ἔλνη), " καὶ γνόντες τὴν χάριν τὴν δοἈεῖσάν µοι, 
᾿]άκωβος καὶ Κηφᾶς καὶ Ἰωάννης, οἱ δοκοῦντες στῦλοι εἶναι, δεξ- 

τρος κ.τ.λ.] 'εὔση αἱ Γείον τοαφ ο έλα 

οἰγοιπιοκίοη... τε. Ῥεῖοι Ίογο αΡΡοαΤΑ 88 

Όιο τορτοφοπ{α(ἶνο οἱ {1ο «Φιάσπαροςίο] 

(ἌΊογος; οοπαρ. τοῦ), οἩ. ἴ]ο Ῥτϊποῖρ]ο 

Όναί ἑα. Ῥοιοτί Πέ ἀοποπιπαίο; {ου 

ἴπουσ] οτἰβίπα]]γ οἩοδοῃ οι α5 Το βτςί 

Ῥτοσσ]ος {ο {1ο (σπίῖ]ος (Αοῖς αν. 7), 

Ἠΐ5 εαμβοηαοπί Ἰαῦοτ» αρροαχ ἵο Ἠανα 

Ῥοεῃ ΠΟΣΟ απποησ {οννβ; οοπιρατο 1 Ῥοε, 

ση Ἡ ΟἨ {]ια Ἡ5ο οἳ καθώς, 568 ποίο5 
οἩ οἩ. 1. 6, απᾶ οἩ 15 πιοδί ειίαῦ]α 

(αηρ]αἶοπ, οοπηρατο Ποίῖςς ον 1 Τηως9. 

1, ὅ (Τραπσῇ.). 

8. ὁ γὰρ ἐνεργ. κ. τ.λ.] “Ἔονγ Ἡε 

Ίο]ιο το)οιέ (ε[ΓεσιαΙ) Ίου Γείεν, 

ὶ5 μ. ὃν ντ. «Ῥοΐτο, Ὑπ]σ., Ο0Ἰατοπι. ; 

πο επ Ῥοίτο, (τοί.; Πϊδίοτίσοα] οοἩ- 

Βτπιαίῖοπ οἳ ννμαί Ῥγοσθᾶσ5, αἀάεά ρατοῃ- 

Ώλειϊιοα]]γ. λογο ατο {οι οοπβίγς{ΙοΠ5 

οἳ ἐνεργέω ἴπ Ἐτ, Ῥαιι]’9 ἘΡρ.; (α) ἐνερ- 

γέω τι, 1 Όος. π, 11: (0) ἐνεργέω ἔν 

τινι, Ἠρη. Π, 21 (ο) ἐνεργέω τι ἔν τινι, 

οἩ. Π ὃς (4) ἐνεργέω τινι εἴς τι, Ίετο; 

οοπιρ. Ἐτου. Χχχι. 12. Τπ (5 Ἰ]ατοτ 

οαδο ἴ]ο ἀαΐϊνο 5 ποῖ σοτοετποᾶ ὮΥ ἐνερ- 

γέω, αξ ἴηε νετὺ ἵ5 ποῖ α Ῥητο οοπιρουπά 

[ίπετο ἵ5 πο {οτπι ἐργέω], Ὀαίέ 18 ἴ]ιε ἆαῖ. 

Ὁ ἐνεργήσας, 16 πιαγ Ὃς 

οὐβοτνεᾶ, ἵ5 ποί ΟἨτίδέ (0Ἠτγ»., Λασς.), 

Ῥαέ Οοσᾶ (4οτοπις); 105, ἵπ {ο Πτεί 

Ῥ]ασο, Ὦτ, Ἐαπ]. αἸνναγς 6Ροακε οἱ Ἰῖβ 

Αγοβί]οςΠήρ αξ ρῖνοι ὂψ ἀοά (Τοπι. αγ. 

15, 1 Οοτ. αν. 10, ρ]. 11. 2). ἐλγοιφ]ι 

Ομτῖςί (Ίχοπι, 1, 5: οοππρατο 1δ. χν. 18, 

απά οἳι. 1, 1} απά βοοοπά1γ, (]χὶς ἐνεργεῖν 

ἶ5 ἀἰεείποι]γ αβοτροᾶᾷ {ο ἄοσά, 1 Οος. κ. 

6, ΕΕ]. Π. 19. εἰς ἄποστο- 

λήν] '/0γ ος ἐοιραγᾶς {ιο ΑΡοδίεομίρ, 

ἐ. ο. {ον ἴἶνο αιποσεδς[ι] Ῥογίογπιαποο οἱ 1ΐ 

(Παπιπα ), πο ΤΠΕΤΕΙΥ «ἴπ τοεροσί οἳ ἴε) 

(Μεγ.). --- α πιοαπῖπς ]εχίοα]]γ αἀπιῖρεί- 

Ῥ]ο Ὀοι] ἵπ εἰαξείσα] Ὑτίίοτ (Ἠορί α. 

οοπιπιοςἑ, 

Ῥα]πι, Τε, Β, ν. εἶς, Υ. 2, Ὑ οἱ. 1. Ῥ. 804], 

απά π τηο Ν. Τ, (ποτ, 6). ὁ 49. ἃ, Ρ. 

964) Ὀας Ίοτο οοπἰοκ{α]]γ πβι/Ποἶοηί, 

35 ο 86Π86 8605 απιοςδί οὐνίοι»]γ ἴο 

τοη το 1ο πΊοτο ἀεβπῖίο ποίῖοπ οἱ ρµγ- 

0056, οἵ οοπίοπιρ]ατοᾶ οὐ]εοί; «οπιρᾶτα 

2 0ος. Ἱῑ, 13, εἰς τὸ εὐαγγέλιον ({ο Ῥεοας]ι 

Όχο (οδρε]), 0ο]. 1. 29. Ἔπα 5οσοπἀ εἰς 

15 Ἰοϊπες νῖ] τὰ ἔθνη Ὦγ νν]ιαί 15 οπ]]εά 

ἑοοπαραταίίο οοπιροπαἰατία, αι, αν. ὁ 

Ἴ8ι. 

9. καὶ γνόντες] «απά Πανϊπιῃ 0ε- 
οοπιο αιαγα; οοπΏΙπααΠοπ οἳ {πα ΙΠίςΓ- 

ταρίοὰ παιταϊνε; ἰδόντες (Ύετ. Τ).... 

καὶ Ὑνόντες. ]ο {οτπποτ ρατοῖρ]ο αρ- 

Ῥοατς {ο το[οτ {ο {πο πιοπία] Ιπιργρεδίοπ 

Ῥτούιισεᾶ, Ὑν]λοη. {1ο Παίατο απά 5ποσθβς 

οἳ δι. Ῥαι] Ῥτοασλήπς να Ὀγουρ]Ώέ 

Ῥο[ογο {Ἠοπα; {πο Ἰαίίατ, {ο {πα τοδα]{ ος 

ἴ1χο αοίιια] Ἱπ{οσππαίίοη {Ἠογ ἀετῖνοᾶ {πτοπα 

Ἠΐπα; Ὀπξ 5οο ποίθς οἩ. ἵν. 9. 

Ἰάκωβος] “«απιοδ) [πε Ἐτοίποι οἳ 

ουσ Τιοτὰ (οἩ. Ἱ. 9), Ῥϊεπορ οἳ {οτιιξα]επῃ, 

---απιαά α5 5ιοἩ ρ]ασσά Πτεί Ἱπ οτάετ ἴπ 

{πο τοσϊία] οῇ ααίς (ναί ἴοο]ς Ῥ]ασο ἵπ. ἐαί 

ΟλτοἩ. Ἱτοπωας (Παεν. τπ. 12, αἆ 

βη.) ἵπ ποβοῖπς 5 εαὐ]οσοί, 11δος Τα 

βίτοης οκρτοβείοπ «αι οἴτσα {αοοῦιπα 

ΑΡορίο];᾿ 966 (ταῦο ἴπ ἴοο. Τ]ο 

τοπίησ Πέτρ. καὶ Ἰάκ. Ία5 Ὀαίξ ννεα]ς 

οχίοτηα] 5αρροί [ΡΕΡα:; (ατοπ,, 

ἄοϊἩ., ]εοά. (4), τες. Ἀγς., α].], 

απά οἩ. πίοτπα] ρτουπᾶς {5 Ἠϊση]γ ειις- 

Ρίσϊοιις, οἱ δοκοῦντες κ.τ. λ.] 

«το]ιο Ίαυο ἐλο γοριίαίίοπ οἱ δει, οὓς 

πάντες πανταχοῦ περιφέρουσιν, ΟἨ1ΥΑ.; 

δοκέω ποί Ὀοῖπς Ῥ]εοπαρίϊς, Ὀαέ τοίαϊπῖησ 

155 δια]. απά ΡΙΟΡΟΣ πηραπίης; 566 εχκ. 

Ἱπ πο, (γ. ὁ 60. τν Ῥ. 640. ΈΤ]ο 

ππθίαρΒος ἵ5 Ἰ]ειταίεά Ὦγ Ῥΐσος Τλο8. 

Β. Υ. στῦλος, οἱ. απ. 1044, νοῖςι. ἴπι 

ἶοο., απᾶ (ποπ Ἠαὐοϊπίσαϊ ντος) Ὦγ 

Βελοσίίς. Πογ. Πεῦγ. Ὑοἱ. τ. Ρ. Τ28, 129. 



ΟπΑ». ΤΠ. 9, 10. ςΑΙΑΤΙΑΝΡΘ. 1 

3/' ώ Ν Δ α 

ιὰς ἔδωκαν ἐμοὶ καὶ Βαρνάβα κοινωνίας' ἵνα ἡμεῖς εἰς τὰ ἔλνη, 
Ν λ α) Ν ’ . Αα αὐτοὶ δὲ εἰς τὴν περιτοµήν' "' µόνον τῶν πτωχῶν ἵνα μνημονεύω- 
Δ λ , α α μεν, ὃ καὶ ἐσπούδασα αὐτὸ τοῦτο ποιῆσαι. 

ο πιοςέ αρροβῖίο αποίαῖοπ5 ατο Ῥοι- 

Ἠαρ5, Ο]επι. ίοπι. Ἱ. ὅ, οἱ δικαιότατοι 

στῦλοι, Ἐνιδερ. ΠΗίδέ. νι. 41, στεῤῥοὶ καὶ 

µοκάριοι στῦλοι. δεξιὰς...κοι- 

γωνίας] 'ἱέ Λαπαῖς οὗ Γοἱοιος]ιέρ,᾽ 5οῖ]. 

1η {ο Αροδίο]ο οίῃεα οἱ {εασβίπς απᾶ 

Ῥτοασλῖης: ϱοπ]ρ. Ῥεμιι]ζ, 4ὐοπάπι, Ῥ. 

190 κα. Τ]ο ταπλατ]ς οἳ Ἠτίίή5. (Οραῤο. 

Ρ. 920, οοπιρ. ΝΙΟΥ.), ---- ἕ ατίίου]απι τὰς 

δεξιὰς τῆς κοινωνίας ποπ ἀρδιάεταδϊέ, αιῖ 

δεξ. κοιν. ἀεπέγαδ δοσοἶαζσ», ὄ. ο. ἀεχ- 

έπαδ ο]ασπιοαί, αάοαςδ εοοϊσίας οοπβσίασ 

Υα]ετο τοριίανοτ]{,᾿ 15 5οαΓΟΘΙΥ ΠΘΕΘΡΣΑΤΥ. 

Α5 δεξιὰς ἵπ ἴμο Ῥηχαςθ  δεξιὰς διδόναι 

(1 Ἀ[ασο. χὶ. 50, 69, χΙΠ. 60) ἵδ αδαα]]γ 

απατίητοις, {1ο Ῥηποίρ]α οἳ οττο]αϊ]οπ. 

(Μιάα]οίου, ». Αγ. ππ. 98) οαδες 1έ 

{ο Ὃο οπηϊεῖοὰ ΥνΙΜ] κοινωνίας; ΟΟΠΙΡαΤΟ 

Ὑλππου, αγ. ψ 18. 2. 6, Ῥ. 142. ἘΤπε 8ερ- 

αταίΊοηπ οἱ ἴηο 5επ. Ποπ ἴμο φιὈςί. 9η. 

πνΠΙεὮ 1ε ἀορεπᾶς οσσσ5 οεσαδίοπα]]γ ἵπ 

δέ. Ῥαυ]”ς Ἐρίρί]ο, απᾶ 15 αςια]]γ ἆμο 

οἴίλοτ {ο οτρ]απαίοσγ εροοϊβοαίίοπ (ῬΠΙ1, 

Ἡ, 10), οοττεσίοι (1 1655. Π. 19), ϱπι- 

Ρ]αςίς (1 Τΐπι, 1. ϐ), οἨ, 5 αΡΡΥ. Ώστο, 

ηςτο]γ εἰγασίητα] ΤΘΡΟΠΣ, ---- ἔμο παίτα] 

τπίοὮ οἱ δεξιὰς απά ἔδωκαν, απά οἳ ἔδω- 

καν απᾶ 15 ἀαῑῖνε; «οπρ. που, (7. 

90. ὃ. 2, Ρ. 112. 
τὰ ἔφνη] «έλα τοο---έο ένο (επέί[ες, 

ποί εὐαγγελιζώμεβα (που, ἆγ.ρ 518), 

45 {Πῖ5 ναὺ 15 ποῦ {ουπά ΨΙΤΗ εἰς ἵπ Β6. 

Ῥαι]’ Ἡρρ. (31ογ.), Ὀαί εἰίπος 6ΙΠΙΡΙΥ 

πορευβῶμεν, Οἵ ῬΟΙΠΑΡΦ ὮὈείίαο: ἀπόστο- 

λοι γενώμεβα, “αροδίι]αία {ΠπΠσετοπαΙ,) 

Ῥεζα. 

αἀά ελαί τΏῖς οοπαραςί Ίναδ Ππίοπᾶσᾷ {ο Όα 

ταίΏοχ σοποτα] ἴλ]απ βροοπς, απ {]ιαί το 

{θτπας ἔῶνη απᾶ περιτομὴ Ἠανο ΤΠΟΤΟ οἳ 

α φεοφγαρλίσαί παπι α ΙΙΟΤΕΙΥ Ῥοεοπα] 

χοίοεησο. ὃτ. Τα] πον Ἠήπιδο]{ {ο ο 

{πο Αρος:]ο οἱ (να (οπίί]ος (οοπηρ. Ίνοπη. 

κ. 19); Ὀπε ή ἀῑά πο Ῥτονοπέ Ἠϊπι 

ἵνα ἡμ. εἰς 

1: 15 56ατος]γ Πουθεςατγ {ο 

(κατὰ τὺ εἰωβός, Λοίς πγτΙὶ. 9), πμ] ἴπ 

(οπίϊ]α Ἰαπά», Ῥτοασλῖης ᾖγδέ ἴο ἴλο 

ᾖονής; 966 Αοἲς χνΊ. 10, πνΙ, ὄ, χὶκ. 8. 

Τ]ε Ἰηβογίοι ΟΕ μὲν α[ίοι ἡμεῖς [ν1ε]ι 

ΑΟΡΕ:; πιογο παν ΟΙτίγ πῃδ.; Οορέ., 

Φυγ.-Ῥμΐ]ος.: 0178. α].] 8εοπῃς εογίαἰπ]γ 

α σταπηπ]α{]σα] ἴπδοτίίοῃ. 

10. µόνον τῶν πτωχῶν κ.τ.λ.] 

ἑοπζή έ]ιαί 10ο δ]ιοιι]ά ΡΕΠΙΟΠΙΟΟΥ έλα ΡΟΟΥ ς᾽ 

Ἠπηθίης εἶαιςο ἀορεπάσπί οπ δεξιὰς ἔδω- 

καν απᾶ οχριοεείνο ο{ {πο οοπάΙῖοι αἲ- 

{αελεᾶ {ο ἴπα πεπετα] σοπιρασ: «νο 

ψοχς {ο 5ο {ο {μα (ἀσπί]]ο», {Πογ {ο {ο 

οἰτουπιοϊδίοπ, ΨἩ {ίς εἱρα]αίοῃ οπ]γ, 

{λαέ νο γατα πιοῦ {ο 1{ο1σεί ἴ]ο Ῥοοι ἴπ 

αάσα ο”) οοπΙρ. Ἠοπῃ. χν. 26, 27, 1 ον. 

ἄν]. ὃ. ἜἼποτο 15 {πας πο ο]]ρεῖς ο 

αἰτοῦντες, παρακαλοῦντες, 0: Ιπάθεα οξ 

ΑΠΥ ΥΕΙΡ: {Ἠο µόνον οαττῖεδ 15 ΟΝΠ οκ- 

Ῥ]απαίίοη: «ΙΠΙΡΟΓΙΙΠΙ 1ρ5ὰ νοσο µόνον 

αἀθισπβσαίαπα, τί 1ᾳ βἷε αποᾶ καὶ παρ- 

ήγγειλαν, Επιίσεελα, λΙαί(ὠ. Ἐκοιτς. 1. 

Ῥ. δὺ9. ὃ καὶ 

κ.τ.λ.] «τολίο]ι 9ο ἐλίπσ Ἰ 10αδ αἶδο 

7ογιωαγᾶ {ο ἆο.᾿ ετα]]γ « ννῬίσ]ι, παπια]γ, 

ἐσπούδασα 

Ως νοτΥ 1Πϊπς, 1 Ὕνας αἶςο, είο,.; αὐτὸ 
τς : 

πο 

τοῦτο (ρα ---σι 9Υ1.) ποί Ὀσίης τοῦ - 

ἁαπί]γ ]οϊποά τἩ ὅ, «ροτ Ἠευταϊεπιαη) 

(Ινᾷσ]ς., Ὦ. Οτα5., απᾶ ενοπ Ο0οπγὺ.), Ὀαέ 

ΒΙΠΙΡΙΥ {οτπηῖης απ επιρ]ηαίίο οροχοσοῖς 

οἳ της Ῥτοσσάϊπς. τε]αίίνα; 56ο ποτ, 

αγ. ν 23. 4, Ῥ. 194. Οεοαδίοπα]Ιγ ἵπ 

ίπο Ν. 1. (Ματίς 1, Τ, νΗ. 26, Ἠεν. ντ]. 

2 αἳ., απᾶ (45 πηὶσΏί Ὄο οοποδϊνεἁ) ποί 

ἨΠΟΟΠΙΠΙΟΠΙΥ 1π {Ἡο Τ,ΧΧ., ἴΊπογο 560Π1 

{ο Ῥο εἶσατ Ιηδίαπσες οἱ α Ἠευταϊςίῖο 16- 

ἀαπάαπογ οῇ {λε Αἴπιρ]ο αὐτός, Ὀαί αΡΡΥ. 

Ώθνογ οῇ {Πῖ5 ΦίτοΠΚΟΣ {οτΠπι αὐτὸς οὗτος; 

5ο Ἰγίποτ, γ. 1. ο., απά παρ. ΏοτΏοη]. 

Φολιοῦ. Ίο. ϱ. ΤΙΝ. ἐσπούδασα] 

ἐΙ ωαδ Ἰογωαγᾶ, «1 ονιποοἆ σπουδή ;᾽ 

ψίἩ απ αρρεπάσὰ οὐ]ασί-ἴπβῃπ.; 6ΟΠΙΡ. 



60 αδΔΙΤΕΑΤΙΑΝΡΕ. 

Ὑλεπ Ῥεέογ ἀκκοπιν]οά, Ἰ 
μι νκ ίσο απ το να κο Ἠΐνη, 

οπας, Π. 11, 

ἡ Ὅτε δὲ ἦλδεν Κηφᾶς εἰς ᾿Αντιόχειαν, 
τρίο Οναί {ο οὔκεγνε Εις τν αν α Τα γίωα ρτϊπείρ]ε ἴ9 {ο ππα]κε γοίά ενα µτασε οἱ ασ. 

Ἐρῃ. ἵν. ὃ, 1 Τμοςς. Π. 17. Ί]ο αοτ. ἵ8 

Ἰετο οοττοσῖ]ν αδοᾶ, πο {ος ἴ]ο Ῥογ[οοί 

(ΟοπγὈ.}ν τος ονοπ {ος ἴ]ο Ῥ]αροτί,, πος 

γοί οχαστ]γ 45 εχρτονείης ἴ]ο Λαδί{ (οοπι- 

Ῥατο ΑΓ), --- Εμίδ πξασο Ὀσῖης «οπαονν ας 

ἀοπ θα] ἵπ το Ν. Ἡ, (10ο Νπιοτ, 6). 

ῥ 40, ὅ, Ἱ, Ῥ. 218, απἀ ποῖος ον Πρὴ, Ἱ, 

Ό)ν--- ας εἰπερ]ν απ΄ Ἠϊιοτίσα] Γαοῖι (αι 

Ῥε]οπς5» {ο 1ο ραδί, ν]τποιί 5 Ὁσοίης 

αΏτπισά ος ἀεπίσοά 1]ιαί 1 πιαγ ην ἳ 5οη- 

πας ἴο ἴμο Ῥτοξοπί; ος ΕΓίίΣ. ἄε ογ. 

τί Ῥ. ΙΤ, απά ον 1 Τηεςς. 1. 16. 

Ίγιε Ῥαξξασες ιδια]1γ αἀάιεσᾶ (Ίοπι. 

χν. οἵ, 1 Όοτ. κνι. 1 ϱα., 2 0ο, νΙ. 1 

Ε54., 6οπιρατο Αοἲφ χὶ, 17 κα, αχίν. 17) 

Ἠ]ηδιταῖϊο 1ο ρταστῖσο, Ὀαέ πο ἴηα ἴσηςε, 

Ὀεῖπς 5αΏεεφισηῖ ἴο ἴπο Ῥτοῦαῦ]ο ἁαῖο ος 

τής Ἐρίει]α, ΑΙ Ἠϊειοτίοαὶ ἀοάιοιίοπς 

Ποπα ΤΠ Ῥαρρδασο, εχεορί, Φεγλαρ», ἴ]λιαι 

Ῥατπαβαςδ Ἰαά τοοσπί]γ Ίει Ῥιτ. Ῥαυ] 

(Ἠεπσο Το εἶπσ.; 966 ποτ, ἐπ ἶοο.), 

86ΕΠΠ ΥΟΥΥ Ρτοσαγίοι!5. 

11. ὅτε δὲ ἦλβδεν Κηφᾶς] “Βιέ 

Όλοι «ερ]αδ οαπιε, εἴο. 011 {Πιτί]ες 

Ῥτους οἳ το Αροζι]ος Ἱπάερεπάεπορ Ὁγ 

απ. Πήπτοτίσα] ποῖιςρ οἱ Ἠϊ5 ορροβ!ῖτίοπ ο, 

απᾶ ονεπ τερτονα] οἳ ιτ. Ῥετοι”» Ίποοῃ- 

εἰειοπί οοπά οί αἲ ΑπιιοςἩ: 966 8ΟΠΙΘ 

σοοᾷ τεπιατ|κ» οἱ τλῖς 5ιι0]θοί ἵπ ΈΠ]οτες]. 

Ηἱδίογή οἱ Ολιγοὰν Ὑοἱ. 1. Ῥ. 193 εα. 

(Τταις].). ἸἼπο τοπάῖης Πέτρος ( 1εο. 

15 Γα:τ]ν 5αρροτισᾶ [ΤΕΕΟΚ:; Ὠεπιά., 

οϊμ.ς τηςς,; 0Ἠτγς., α].], Ὀί ε]] ονοπ 

Ἰπ οχίοτπα] αιιτΠοτίτγ Ἰπ[ετίοτ {ο Κηφᾶς, 

[1,αο]πι, Τίδοῃ., νι ΑΒΟΗΠ; α {εν 

τηςς.; ΒΥτ., Οορὲ , Βαλίᾶ, Οἶση., α1.], πο 

{ο τησπ{ῖοπ τ]ε ἨϊσἩ ΡτοβαὈΙ]Τγ ο{ Πέτρος 

Πανῖπς Ώροῃ απ εχρ]απαίοτγ «Ἠαπσο. 

κατὰ πρόσωπον] "(ο {λε ασε, ΛιϊἩ. 

επ [αεῖοπι,᾽ Υα]σ., α.σποςἱ. Ππ {4- 
ᾱ 4 4 

οἶεπι ο]ἶις] Ἐγτ., --- ποῖ «οοταπι οπιπΙ ας, 

αρετίο Ἁ]ατίο” (Ε]ρη., ΟοπγὈ., α].)ν Επῖ5 

Ροῖης εροοϊΗοὰ 1π ἔμπροσθεν πάντων, νΝοτ. 

14: οοπιρ. Αοἲδ καν, 10, απά ρυτ]ιαρ» ἵὈ, 

Η1, 13, κατὰ τρόσωπον Πιλάτου, “{οἴ]ιο {ασς 

οἱ Ῥήαιο. ἼἼιο Ρτεροδιίοπ Ίνα Ίοτο ἵτδ 

εοοοπάατγ Ίοσα] πιοαΠίης, «6 γεφίοπο 

Όλα ῥείπιΗτγ Ἱάθα οἱ Ἠοπίσοπ{ο]. ἀῑτοστίοπ 

(Ώοπα]ά». Ον. ὁ 419) ραξδίης πατυτα]]γ 

1πίο ἴπαῖ οῇ Ἰουα] ορροριίοη. ΤΗϊς πιαγ 

Ὃε νετγ ε]εατ]γ ἵτασςὰ 1π 1]νο ἀεσετίρίῖοπΒ 

οἳ τἴ]ε Ῥοβίίοης οἱ Τἴτοορβ, εἴο., Ὦγ ἴ]α 

Ἰπίοτ πα ]τατγ νντίίστς; ο. φ. Ῥο]γὺ. Πίκε. 

1. 94. ὃ, οἱ κατὰ τοὺν ἐλέφαντας ταχβέν- 

τες; ἵδ. δ. Ὁ, οἱ κατὰ τὸ λαιόν; ΥΙΗ 

πρόσωπον, το. τΠ. 65, 6, κι. 4. 6: εοθ 

Ῥετη]ατάγ, 3/1. ν. 320, Ἑ, Ῥ. 240, Ὦο- 

ντου, 49ογφ. οἱ. 1. Ῥ. 114. ιο 

Ρ]ο55 κατὰ σχΏμα (ἵπ Ἀρρθαταπορ, --- πο 

ἵπ τοατγ) αἀοριεᾶ Ὦγ 6Ἠτγς., ἆετοππο, 

απά 5ενοταὶ οατ]γ ντίίοτς, ἶ5 αν ο]]γ τ1π- 

ἴεπαβ]ε, απά ἆπο ΟΠΙΥ {ο απ Ἰπποσεπί 

ΈλοιισἩ πηϊκίακεπ οΠοτί ἵο κα]νο Ίο 

αιϊλοτίτγ οἱ Ῥι. Ῥεΐοτ, αΡΡΥ. Ετεί 5ις- 

βοειεά Ὁγ Οτίσοπ [βέγοπι. Βου] χ.]: 

5οο ᾖστοπιο, Ερὶς. 86---9Τ, ε5ρ. 90, ἴ]α 

ἀΡΡΥ. απαηςνγοταῦ]ε οὐ]εσίοπς ο{ Απσις- 

επο (Ερὲδὲ. δ---19)}, ἴπο 5επεῖθ]ο τοπιατ]8 

οἱ Ώοὰάς ἐπ οσοι, απᾶ Τοτ ππιαςὮ οιτΙΟοΙ5 

Ἰπ{οτππα[ίοηπ οπ {16 νΥπο]ε εαᾖῇθοῖ, ΏεΥ- 

Ἠπα, Οὐς. δαογ. Νο]. τ. ρ. 530 εᾳ. (Νο. 

40). ὅτι κατεγνωσµένος 

ἦν] «δεοαιδε ᾖε ]ιαᾷ ὄεεν οοπάεπιπεά 

πο «τορτεπεηςϊρ]]]ς,” Ὑι]ςσ., ποτ ενεῃ 

εγεργελεηδέοπεηπι Ἱποιττεταί, πετ, Ὀαξ 

εἰπιρ]γ «τορτεμεπεα5 εταῖ,᾽ (Ἴατοπι., ἀοἵἩ., 

Ὀντ.- ΓΙ]. (στ. ΡαταρΏτα»ες), α]. 

Α5 {Πὶς οΊαιςο Ίας Ὀθδοι τησ] οποΙτη- 

Ῥεγοᾶ συν] ρ]οςφος, ἵτ νυν] Ὃε Ὀσδί ἴο 

ποῖῖοο φορητατε]γ Ὀοι] ἴἨα ππεαηίπς οΕ 

ελ νετῦ απιά Το {οτος ο 1]νο ρατιιαρ]ο, 

(1) Καταγιγνώσκειν (σοπετα]]ν ἨΝΤΤ] τινός 

τι, ΏΠΟΤΕ ΤΑΤΕΊΥ, τινά τινος) Ίνας ἵννο Ῥτῖη- 

αρα] πιοαπῖηρς: (α) "έο ποίε αοσιγα(εἰη ,᾿ 

υδυα]]ν ἵπ α Ὀαὰ 5οη5ο, ο. φ., "ἀείεοί, 

Ῥτον. κχνΙΠ. 11 (Λα ΠΠ. ἐξιχνιάσει) "λε ἴπι]ς 

{11 οὗ, ᾱοπ. Ἠοπι, 1. 8, 10: (β) "{ο ποίε 

ααἰοίαἴ]ψ,---- οἴι]νοτ ἵπ ἴ]νο Ἱπ]τοτ 8οπ56 

ΟΕ αεσικε (ΡτουαῦΙγ 1 {ον 1. 20: 5εε 



οπκο. Π. 18, 

κατὰ πρόσωπον αὐτῷ ἀντέστην, ὅτι κατεγνωσµένος ἦν. 3 

6ΔΙΑΤΙΑΝΡ. ορ 

τοῦ γὰρ ἐλβεῖν τινας ἀπὸ Ιακώβου μετὰ τῶν ἐλνῶν συνήσ-λιεν' 
ὅτε δὲ ἦλδον, ὑπέστελλεν καὶ ἀφώριζεν ἑαυτόν, φοβούμενος, τοὺς ἐκ 

1,Ἴσ]κο ἴπ ἴοο.), ο ἴλο ϱτανοΥ ΟΓ οοπάσηιχι 

(16. ποια δια] πηθαπίηβ). (2) Το 

Ῥετ[. Ρατί. Ῥᾶ58. οαπποέ Ὦο α8εᾷ 45 ἃ Ῥυχα 

νετῦα] αἀ]οοίίνο. Πο εχαπηρ]ο5 αἀάιισεᾷ 

ΡΥ Έ]επει ἐπ ἴοο, ΨΙ]] αἲ] Όσα α ἀἱ[ογοπί 

εχρ]απαίίοη; απά ονοπ {Ἠοδο 1π ὙΥΠΙςἩ 

πο αξο οἳ {με ρατΏοῖρ]θ 666Πι {ο αβ- 

Ῥτοας] ἐλαί ο{ {1ο Ηεῦγονν Ῥατί. ((ἄρδεῃ. 

αν. ψ 191. 1), βαο] ἃ5 Ἠεν. κχῖ. ὃ (Ρρου{, 

Ρατῖ.), Σάο 12 (αοτ.), οἱ Ηεῦ κ, 18 

(Ρτοδ.), «απ αἲ] Ῥο οχρ]αϊπεά ϱταιητηαϊ- 

108]1Υ: 56ο πο, (γ. ὁ 45. 1, ρ. 907. 

ΤΗϱ ου]γ (οπαβ]ο {γαηβ]αϊους, (Πε, ΤΘ 

(α) «λε λα ὄθεπ αοσιδεᾷ,) οἳ (0) νε ]ιαά 

ὄθεπι οοπιά ειπα. απ οἳ ἴπεξο (ό) 56απης 

οὐνίοιδ]γ πιοδί 1η αοοοτάαποθ ΙΤ {μα 

οοηῖοχῖ απᾶ ἴ]ο παίαχο ο ἴ1ς ο8δο.  Α5 

Ὁτ, Ῥοἱοι”5 οοπάιιοῖ ηαά Όδει εοπάσπιπες, 

πηοῦ ΤΙΟΙΕΙΥ Ὁγ Ἠϊπιδα]{ (ΑΗ), Ὀαί, 5 

ΑΡΕΙΗ5 ΠΟΤΟ παίυγα], ΦΕεΠΕΙαΙΙΥ Ὦγ {λα 

«ουπάεν Ὀοᾶγ οἳ ΟΠτϊσιαπς αἲ ΑπουἩ, 

Ῥέ. Ῥαυ], α5 λα τορτοδεπία(ινο οἱ {πα 

απ]- ζυάαἶσα] ρατίγ, {εε]ς ἨΙπηδε]{ αιί]ου- 

176ά ἴο τεριΚκε Ἠίπα, απ ἴλαί ἴοο (νετ, 

14), ραθ]σΙγ, 

19. τινὰς ἀπὺ Ἰακώβου ιαή 

Ῥο οοπποσταᾷ {οσείματ, απά σταπηπηαϊ]- 

οσ]]γ (παπς]αίθᾶ, «5οπιο οἱ {πο {ο]]οννετβ 

οἱ ἆαπιος; 56ο ἆοα]ί, α». 620. ὃ, Ῥοτῃ- 

Ῥατάγ, Υπό. ν. 12, Ρ. 222. Α5, Πον- 

ενεν, ἵπ ἴε Ναι Τεδίαπιοπί, {Πῖς πιοᾷα 

οἳ Ῥοπρηταςίς (οἱ ἀπὸ κ.τ.λ.) αΡΏβρεαΙ5 

πηαΙΠ]γ «οπβπθἁ ἵο ρίασες (Ματίς χμ, 

23, ΑΒ νΙ. 9, χχν]. 24, αἱ.], ο αὈδίταςί 

βιΏξίαπίϊνος (Αοίβ χν. 6), ἵέ νυν] 8οθπα 

πΠΟξί οχασοῖ {ο οηπθοί ἀπὺ Ἰακ. ΨΙΠ 

ἐλβεῖν. Ῥο ἀῑδίιποιΙγ Τῃ.ςο]., οπαῖζ- 

μπα, Ἠούγονοτ, {1θ τινές: ἴε οἴ]μετ Ὑν. 

πιαΙη]γ Ῥτεδετνο {ο οτἀάςι οἱ {πο («τοεκ. 

Ύψο οεγίαΙΙ]γ οπηποί ἀσάποο Ίποπα {λῖς 

1]ιαῖ {ογ νεο « δεηέ υγ 1 Ἀπηος᾽ (ΊΠεορῃ., 

Μογ., ΑΙ), {ος (λος ΤΠί5 πδο οῇ ἀπὸ 

ἆοοδ οσοι (6ΟΠΠΙΡ. ΜΑΗ. Χκνὶ, 41 ΥΙέ 

ἉΙατ]ς πν. 49, απᾶἆ ϱοο Επί. Μαέ. Νο]. 

1. Ῥ. ΤΤ9), Ψεῦ ἴ]ιο οΟΠΊΠΙΟΠ Ἰηθαπῖηρ ος 

Ώμθ Ῥτερ. ἵπ 5ισἩ. οοπδίτιοΓίοΠς 15 ζοσαῖ 

ταίλου ἴπαπ. οἰλίσαϊ, ---- Βοραταϊίοη. ταί]ος 

Έπαπ. πηὶρείοπ ΤΟΠ: ϱΟΠΊραΤο Ίπαρρ, 

Φογίρί. Ἰαν. Αγσιών. Ῥ. 510. Ἔπο πιαπ 

ἵη αἁορίίοη ρτοῦαῦΙγ ταργοδοπίοἁ {ποπι- 

Βε]νος α5 τὶσὶά {ο]]οννοτ οἱ ὢΐ, ἆαπ16, 

απά ατα ἴπιας Ῥτίοβγ ποίἶοοά α5 Ἠανίησ 

00Π16 ἀπὺ ᾿Ιακώβου, 14ϊἨοι Ίἴ]λαῃ ἀπὸ 

Ἱεροσολύμων. συνήσδιεν]'ωαξ 

εαίὔπσ τοῦ λεν, ὐ. ο. ασαῖπ {ο]]οννοᾶ 

ἔλαί οοιγ5α ΠΙΕΙ Ἱπ {πο οαθο οί Οοἵ- 

ηε]α5 οἰππί]ατ]γ οα]]οά [οτί]. 1ο οεηςαγθ 

ΟΓ οἱ ἐκ περιτομῆς (Δοῖς κ. 9), ας να 

ἴλθη ποῦ]γ νΙπαϊσαίσά. Ο/Η πε ἔννο 

{οουνῖης νετῦς ὑπέστ. απᾶ ἀφώρ. (ΡοίἩ 

σονοτΠΙΠπςρ ἑαυτήν), ἴπο Επδί ἆοο ποῦ 

πηαχ]ς ἴηο δοογοέ, ἴηθ 5οοοπά {πε οβοιι 

6οιῖ5ο (Μα!{Π.), Ὀιαέ εἰπιρ]γ {πο ὑπιέέαϊ 

απ ΦιΟΥο οοπιρἰείεᾶ ααῖδ, τοκρεοίἸνοα]γ ; 

ἴἩε 8οοοπᾶ σας {πα τεβδι]έ οἱ τπο Ετςί, 

Ώε Ἠγοιίο πι ζοο. πιο τοαάϊπςσ ᾖλ-, 

ὣεν (1 ιαοι.) Ίνα Ἱπεα[βο]επί οκίοτια] 
αιἰλοΙτγ [ΒΡΙΕα: 2 π188,: Οατοπῃ.], 

αηαᾶ ἶδ α πού Ἱπιρτοθαῦ]ε σοπΒτπιαΓίοπ {0 

ἴπο εἶηπρ. ΝΠΙέῃ {ο11ον”. Φο- 
Γεαρίι, [η 

»» 

εαγσᾶ, ]οσι ασ. κ 5ο [ατα 

πιεραϊτ]: οαιδα] Ῥρατίιοῖρ]ο εχρ]αϊπῖησ 

ἴηο {θε]ῖπς νΥλῖο] Ἰεὰ {ο το Ῥτευθάῖησ 

αοίδ; «πποπ5 πο οι]ρατείαχ αὖ 115, 

Ίτεπωας, Πωγ. τ. 12 (αἆ π.). Τ]ο 

(τοε]ς οοπιπχεπίαίοι5 [πετ ἶ5 α ]αοππα 

ἵπ Τ]εος,] απά οἴ]εις (56ε Το]ἱ 8Υ/ΟΡΝ. 

πι ᾖοσ.] Ἰανα επἀεανονεᾶ {ο πιο γ (ια 

αρρ]ἰσαἰἶοπ ο ἴλπῖδ πνοτᾶ, Ὀαῦ ποιό 

1οχῖσα] απ{μοβῖεγ. Α5 οπ ἃ ἀἰβετεηί οὐ- 

οπδῖοη (ΜαίΠ. πχὶν. 90), 5ο Ίετο αραϊπ 

{λα αρορί]ο ἆγατν Ὀαο]ς {οιη α 6ΟΙΙΤΕΟ ΙΠίο 

νο 5 Βτεί απᾶ Ὀοςί {οε]πςσς Ἰαά 

Ἠαδ]γ 1εά Ἠϊπα. Ῥοιπε δίοΠΡΙΥ-ος- 

βούμενος" 6 ὄρσοαιιδε 



σΑΔΤΑΔΤΙΑΝΕΒ, ΟµΑς. ΠΠ. 13, 14. ζ4 

περιτομῆς' |) καὶ συνυπεκρῦλησαν αὐτῷ καὶ οἱ λοιποὶ ᾿]ουδαῖοι, 
ο Ν Ῥ ’ / ) α - { ΄ 14 } .) 

ὥστε καὶ Βαρνάβας συναπήχἈη αὐτῶν τῇ ὑποκρίσει. ἀλλ. 

14. Ἰουδαϊκῶς (0τ] ΤΗϊ5 οχάοτ ἵς πιαϊπέαϊπεα ὃν ΑΡΟΡΩ; 27. Τ3. 80: Ῥουτη., 

Απιις Ποιά. (Ἴητος οἴ]ος πῃ»δ.), Απιιις Ο5., Ῥ η], (Οατρ.)ς πιαπγ Ίναι, Ἐξ. (ας 

καὶ οὐκ Ἴουδ. οπηττεά ἵπ ΟἸατοπα., Ῥαπα., Απιυτο, Βοάμ]., Αραρ.): 5ο Γ/αολπε, 

Λ{εγεν. Τἱνο]. τοιᾷ» ἐθν. (ῆς καὶ οὐκ Ἴουδ., Ν Ώ ΕΙΝ ; ποατ]γ αἲ] πας. ππβ]οτίίγ 

οἳ Ἠν.; 0Ἠ1γ5., Τπεοᾶ., Ώαπι., ἜΠοορΗγ]., αὐουπα., (1ἱσο., Βολοῖαν 41.) Ἐκιετπα] 

ααλλοτίτγ ας αρροατς ἀοοιάσά]γ ἵπ {ανοχ οΕ 1]ιο {οχί, απᾶ ἵ5 Ὀυί Ἠττ]ο πιο] βεὰ Ὦγ 
ἱπίοτηα] αγσαππεη!ς, ΓΟΣ α οττεοίΙοΏ Ο6 {χε ρετερἰοιΙ{γ (ἐὸν. (η) ἵ5 ααῖτο α5 ρτοῦαῦ]ε 
5 1ο α5διπησά οπο {ος εἸεσαπος. (41) 

Ῥτοςεοά τοπηατ]ς5 οπ. (Πῖδ βμ]οσί συ] Ὦ6 

{ουπά ἵπ ΒουίἩ, δεγπι, Χχνι. οἱ. π. 

Ρ. 476 (Τεᾳς). 

'15. συνυπεκρ. αὐτφ] 'οὐπεα ιού] 

Μην πι αἱδθηιιζαέίοπ ς τοδι]ί οἳ {ο Ὀαά 

οχαπηρ]ο, ---- ἴ]ο 5οοθδείοη οἱ {1ο τορί ος 

ιο Φοννΐς ΟἨτίκάαπς αἲ Αποσμ {γοπι 

ροοἷα] οοπιπιαπῖοη Υη{Ἡ {πο (επί]ο οοη- 

νοτίβ, Ίπε πιοαπῖηπς Οἱ συνυπεκρ. ἵ8 

βοζεποᾷ ἀονη Ὁγ Ἠγτ. [λαῦ]εσεγαπί 56 

οσπι 11ο) ΟἸατοπα. (’ οοπδεηδοταπίέ οτι 

11ο”), α]., Ὀαξ νητοιέ τΘᾶ5ΟΠ: ἴηοςο νοΤΥ 

Οκίαης οἳ ΑπίΙοςἩ Ὕνοτο {ο Ετδί νν]ο 

Έπονν απά γε]οἰοεᾶ αἲ (ΛοίΒ αν. 91) ία 

Ῥτας{ἶσα]]1γ οοπίτατγ ἀθοῖϊκίοη οἱ {ηε Οοπ- 

οἳ. Α σοοά «ργ]οσίίο” οπ 1Πῖ5 ἰοχί 

νν]] ὃς {οιπιά ἵπ ΒαπάσςΙβοη, Ἠγονζς, νο]. 

τν. Ρ. 44 (εὰ. Ζαοοῦβ). ὥστε] 
«8ο ἐλαί, ---- 8 α εἴπρ]ο πηαίίοτ οἱ {αοῦ. 

Τη {Πὶ5 {οττη ο {ο οοπβεοι{ῖνο 5επίεησθ 

ένο ἀῑδιιποτίοτ Ὀθίννορη ὥστε ΨΙϊἃ {1ο 

Ἰπάϊο, απιά ἴ]α ΙΠΗΠ. ϱ8π 8οΔΤΟεΙΥ 6 

ππαϊηταϊπθἁ 1π ἱταηβ]αίίοη. ΤΗ ]αΐίοτ 

(1]ιο οὐ/εσίυο Ίοτπι, 35 19 5 Τογπισά, ὉΥ 

Βεηπια]{ο]ά), 15 αςοᾶ ννηοπ (Πο τοδυ]ί 5 

α περθεκατΥν απᾶά Ἰοσϊσα] οοπβ6µθΠοθ ΟΕ 

Ὅ π]ναξ Ίνα Ῥτονίοις]γ Ῥοοι οπαποϊαίο ; 

ἴ]ιο {ΟΓΠ1ΕΣ, ννἨση 1 5 ίαίοὰ Ὦγ {1ο 

ντιτοτ (1ο διῤ/οσίίυο ΤΟΤΠΙ) α5 α βἴππρ]α 

απά αποοπάΙοπεά {αος; εεο ΙΚ]οί2, Ώε- 

Όα». Νο]. πι. ρ. ΤΤ5, απά ορ. Ῥελμππα]- 

{ε]ά, 5/πέ. ὁ 155 βᾳ., απᾶ Ἐ]επάϊ, 1νεἩ. 

5ορή. 8. ν. Ὑο]. τ. Ῥ. 1101 δα. νηοτα 

ιο κος οϐ {λὶς Ῥατίσ]ο απο υνε]] ἀἱδ- 

οἀςκοά, στα, {ος οχαπιρ]ο, Οί,. Ῥαυ] 

πῶς] Τι 15 ἀβου]ε {ο Ἱπιαρίπε 

ποῖῖσο8 {πο Ίαρεο οἱ Ῥατπαῦας ας α Γαοί, 

νλουέ Ἱπιρ]γίης Ὠιαί ἵτ να α Ἠθςες- 

ΒΑΤΥ ΟΠΕ πεηςθ οῇ ἴ1ε Ῥελμανίος οἱ {λα 
οἴηετ. ΊΠϊ6 ἀῑξιποιίοῃ, Ἠούγενετ, 18 

αΡΡΥ. πο αΊνναγς οὐξετνος απ {πο Ν. Ἐ, 

πο Ἰπάεοὰ ανναγς ἵπ ε]αξεῖσα] νΥτΙίθτΒ; 

εοπιρ. Ἰπος, (γ. ὁ 41. δ. 1, Ρ. 209. 

συναπήχβη αὐτῶν τῇ 

σει] «τοα οαγγίεᾷ αισαγ τοίῇ ἐλυηι ὃψ 

ἐλιαίγ ἀἰςκίηιιζαέίοπ, βοῖ]. Ιπίο ἀὶςςίπιι- 

Ἰαΐοπ:. «σπα ἀαἴϊνο ῬετεοπΏ συναπάγ. 
δίπιιζ οι αἰφιιο αλάιοί, οἵο., ἀοε]αταί ; 

οιπι ἀαίϊνο το, δἴπιιῖ 2εΥ γεπι αὐάιιοῖ, 

οἵο., εἰσηϊβσαί, Ἐτίτζ. Ποπι. κι. 16, Υοἱ. 

πΠ. Ῥ. 88 54. 3Σὺν ἴπας τοίοτ {ο ἴ]α 

εοπιραπΙοΠ5 ἵπ {Ἠ6 τὸ ἀπάγεσβαι; ὑπο- 

κρίσει ἴο ἴπο Ἱπείταπιεπί ὄγ α)ιίο], ---- πο 

ετοὶ αἆ ο παπι” (Βτεῖδεμ. οοπρ. ΑΙ), α 

ααοδίοπαῦ]ε οοπδίτασἴ]οπ 6ΥεΠ 1Π Ῥοδίτγ 

(Ώετη]ατάγ, 1/πέ., Πας 12, Ῥ. 96), --- 

απᾶ, Ὦγ οὐνίοις {π/εγοησο, ο εἰαϊο ἔπίο 

τολιῖο]ι ἵ]ογ ννετο οαττῖοᾷ αἵΤαΥ; 568 2 

Ῥοι. 11. 17. ὮἘπίζδε]ο οἵτος Ζοεΐπι. 

Ηἰδέ. ν. θ, καὶ αὐτή δὲ ἡ Σπάρτη συναπή- 

γετο τῇ κοινῇ τῆς Ἑλλάδος ἀλώσει κ.τ.λ.: 

πάᾷ Ό]οπι, Α]οχ. Αέγοηι. 1. Ὦ. 511, τῇ 

ἡδονῇ συναπαγόµενος. Ὑπόκρισις 

18 νο] Ρραταρηταςοά Ὦψ Ἰψἱοεε]οτ (Ο0γο- 

ποῖ. ϱ. 197), 15 «α Ρτσῖση] ἀεπία] οἳ 

Ὠιοῖτ Ὀοιίοτ [αριτταα]] Ἰπεϊσλί, ---- απᾶ 

(1νο αάά) οἳ τ]εῖτ Ὀοῖίετ {εε]ῖπςσς απά 

Ἐπονν]οάσο; 566 4Ώογ6, ΟΠ συνυπεκρ. 

14. ὀρθοποδοῦσιν] "σα ρ- 
γἱρλέΙψ ;᾽ 8π ἅπαξ λεγόμ. ἵπ ἴηο Ν. Τ., 

απά Όεγή τατο ϱἸεουνπετο; Ὦπάοτξ απᾶ 

ὑποκρί- 



ΟµπιΡ. Π. 14. αΔΙΑΤΙΑΝΕΟ. 9ῦ 

ὅτε εἶδον ὅτι οὐκ ὀροποδοῦσιν πρὸς τὴν ἀλήβειαν τοῦ εὐαγγελίου, 
εἶπον τῷ Κηφᾷ ἔμπροσδεν πάντων Εἰ σὺ ᾿Ιουδαῖος ὑπάρδων ἐλ- 
νικῶς καὶ οὐκ ᾿]ουδαϊκῶς ἕῆς, πῶς τὰ ἔθνη ἀναγκάζεις ᾿Ιουδαῖζειν; 

νἩγν Τἱφοἡ. τε]οοεᾶ Μλὶ5 τοαᾶῖπα, 5αρροτίεά ας ἵεῖε ὃν ΑΒΟΡΕΕ : πες. ; ΤΩΒΙΟΓ- 

τν οἳ Ὑν.; ΟΥ. Ώαπα., απᾶά Ἱμαί. ΕΕ, (6ἱεδὸ. Βολιοίσ, Πασ]α.ν 1ε Ἠγείίο, Ἠεγον, 

αρρτονοά ὉΥ «1Γι11, Ῥτο]οσοπι. Ρ. 125.) Έοτ τί, ΝΠΙΟ] 866ΠΙ ΝΟΥ ΠηΙΕἩ Ίο απ 

Ἰπῖουρ., ο απϊ]λοπεἶος ατα 4; στοαί πηα]οσίίγ οἱ πηβδ.; 3ΥΣ.-ΤΠΙ]., αἷ.; 0Ἠ1γ8. 
Ἰ]χεσά., 1 ΠεορΏγ]., ὐοαπα. (1ΐ6ο, Τἱδε]ν) 

7ασοῦς ἵπ Βίδρη. Τλοδαιν. 8. ν. οἷίῖε ἃ 

{ουν Ἰηδίαπος5 {οπχ Ἰαΐες νντΙίαι5, ο. 6. 

Πεοάοχ. Ῥέιπά. ρ. 908 Ἡ, 445 Ὦ, 419 Ὁ, 

609 τ, 675 Ὦ; Ὀαῖ 1 ανα πο 5ιεσθεάςᾶᾷ 

η νογ]{γίπσ ἴηο αιοίαιῖοη5. Τ]ηε ππεαΠ- 

Ίησ, Ἠονουοτ, 15 5ι/Π οἶοί]γ οὐνίοις, απά 

χἱσ]Ώ{]γ οκρτοςςαᾷ Ὦγ {1ο «τεσίε απιθι]ατε 

οἳ γπ]σ., 9υτ,, απᾶ ἴπο Ὀεσί Ὑν.: «οπιρ. 

ὀρδόπους (Βορ]. -4πέὲᾳ. 912), ἴ]νε ἰπηῖ]αχ 

νοτῦ ὀρθοτομεῖν, 2 Τϊπι. Π. 15, απᾶ ποίθ 

ὄτο ζοο. Οµ Πιο Ιάἱοπιαίϊς Ἱαξο οἱ ἴ]α 

Ῥτεσοηί ἵπ {ηα παιταί(ίοπ ο α ρασῦ εγεηῖ, 

Νηθη «οοπίΙμπαηςα” ΟΥ 6 Ρχοςςςς’ 15 ἵπῃ- 

Ρϊεᾶ, 56ο που, 6. ψ 40. 2. ο, Ῥ. 259, 

απά ϱ5ρ. Βεμπια]{ο]ᾶ, θγπέ. ὃ δ4. 6, Ῥ. 

96. πρὺς τὴν ἀλήδ.] ΄αὖἲ- 

οογάὔπσ έο έλα ἐγιί], ὅ. ο. 'αοζοτᾷῖης {ο 

ἴμο τα]ο ο; ἴλε ρτορ. Ἠετα 5οεπ]ῖπς {ο 

ππαχ]ς ποῖ 50 πΙΠΕὮ Το αἶἴπι οἳ ῶεσίζοτι 

(ἨΠαπιπι., λΙ6γ., ΑΙ.), ἃ8 ἴπε γε Οἵ 

ιδαδιγε Οἱ ἴλε ὀρφοποδεῖν ; «οπηρ. 2 095. 

ν. 10, κοµίσηται,.... πρὸς ἃ ἔπραξεν, 

απά 56ο Ἁλίποι, 6». ν 49. Ἡ, Ῥ. 961. 

ὓπο οὐ]εσίίοι οἱ ἈΠεγετ, (αί δὲ. Ῥαι1 

ανναγς οκρτοςςθ5 έτιυ]θ,᾽ «πηεαςτο,᾽ είο., 

α[ἴος νετΏς εωπαὲ Ὦγ κατά, Ὠοῖ πρός, ἆοεθ 

πο Ἠοτο {11]γ αΡΡΙγ;: α5 πιοῖοἩ 15 ΠΙΙΙΟὮ. 

ΏΠΟΤΟΘ οΏξοιτε]γ οκρτθβδεά ἵπ ὀρθοποδεῖν 

ἔαπ. περιπατεῖν (0. Ῥαι]’5 {ανοτίϊε νειὈ 

οἱ πιοχα] πιοίῖοπ), ὙνΏ]ο] αρροαις ἵπ α]] 

πο Ιπείαηοθς ἴλαί Ἄ[εγετ Ἠα5 αἀάασεά, 

νἰζ. Ἐοππ. νΠ. 4, κὶν. 16: 1 Οοτ. ΠΠ. ὃ. 

ἔμπροσῦδεν ἐὐείυγο αἴῑ 

πιο, «ραΠσατη 5εαπζα]άπα ηΟἨ Ῥοίε- 

πάντων] 

ταί Ῥτϊναίο ουχασῖ, «οτοπιε; «οπρᾶΤΘ 

1 Ίππῃ, ν. 20. ΤΠ «ρθθεὮ ΥΠΟ 

{ο]]ονς (του. 14---21) ἶδ αΡΡΥ. τὶσηί]γ 

τοσαχάεὰ α5 Το σιὐδίαπεε οἳ ναί Ύγα8 

βαϊά Ὦγ {πο Αρορζίιο ον {Πῖδ Ἱππροτίαπό 

οοσαβίοΠ ; 966 ΟΠ νου, 10. ἐφγι- 

κῶς (ῇ 5] ’ζἷωοδέ α[ῖεν α ἀεπέζῖο αδ/ιίοη, 

5οἵ]. ἵπ {Ἡγ σοποτα] απά Παδιίαα] νγαγ οἱ 

Ἠνίης. ἜΤ]Πε ἴθ6ηδο πιμδύ ποί Ὦο ΟνεΓ- 

Ῥτοδσεα. 6. Ῥεΐετ ννα5 ποί αἲ {]ιαί εσαα 

πποπ]επ{ Πνῖης ἐθνικῶς; Ἠϊ5 {ΟΓΠΊΕΣ 6ΟΠ- 

ἀποί, ΏοιΜονΕί (μετὰ τῶν ἐδνῶν συνήσ- 

Φιεν, Υοτ. 12), 15 Ἰαδί]γ αβεαπιοᾷ Ὦγ δὲ. 

Τα] α5 Ἠϊ5 τεσιι]α; απά Ῥτορε 6οιιτςε ο 

Ἠνίπο (εοπιρ. Ἀεαπά. Γζαέύισ, Ἡ ο]. τι. 

Ρ. 55, Ῥο]μπ), απά βρεοϊβεα α5 5ιςἩ {ο 

σὶνο α στθαίεχ {006 {ο Ίο τ6ρτοοΓ; 5ε6 

είσαι πι ἴοο, ἀναγκάζεις] 

εοοπιδέγαἰπεδέ ἐλοιι ;᾽ ποῦ «Ιπνιίαδ οχεπ]- 

Ριο, ἀτοῦ., πος 6Υεπ 6 ννου]άρδί {οι 601- 

βίταῖη,᾽ 0οΠΥΡ., Ὀαΐ 8ΙπΙΡΙΥ απά Ῥ]αἴπ]γ 

εροσῖς Ὑπ]α., 5» ΒΥΤ., ΝΤ τείεγοποθ 
». Ὁ 

{ο {πο πιοταὶ 1πβπεπος απᾶά ῬτασῖΏσα] 

οοηδίταϊπέ (ἨΠαπιπη., Εε]]) πε {λα 

απίλοτΙγ απἀά εκαπιρ]ο οἳ απ΄ Αρορί]ε 

Ἰκα Ῥίέ. Ῥεΐίετ οοι]ἀ ποί {α1] {ο Ἠανε 

εχεγοῖδεᾷ οἩ ἴπε ΟἨτὶδίαης αἲ ΑπΟςΠ. 

Το ΑΒἀΡΡΟβε {λαί {με Αγρορί]ε Ἰοΐπος να 

οἱ ἀπὸ Ἰακ. ἵπ αοϊια] ουν αγά οοστεῖοη 

(ὙΝ1οεα]εχ, Ο/οποῖ. Ῥ. 198), ἵδ ποαϊε]ιοτ 

τοφι]γοά Ὦγ ἴ1αε πνοτά (566 τεπιατ]5 ἴπ 

Ρ{117, 1η. Χοπορή,. οἱ. 1. Ῥ. 156) πος 

Ιη ΠΥ ΊΥαΥ {ο Ῥε Ἱπ{οττεὰ {ΤΟΠ} {Πθ 601Ι- 

{οχί. Ἰουδαῖζειν] {ο «ιαίσεν, 

«Παάαίσατο, Ὑπ]σ., ΟἸατοπη., « Ἱαδαϊνϊς- 

Κοπ,᾽ οἱίἩ.; πο ΠΙΕΓΕΙΥ 5ΥΠΟΠΨΙΙΟΙΙΒ 

νη(Ἡ Ιουδαϊκῶς (Ὢν (Ξεμοίί, οοπΏρ. Βγτ.), 

δα Ῥτοβαῦ]γ α Ητε]ο πιογο ἀεβπίῖίο απά 

Ιπο]αδίνε, απᾶ οαττγΊης ηίἩ Τε {ο 1άθα 

ο α πποτο αἰπάϊεὰ Ἱπηταίίοηπ απά οὔθ- 

ἀἴσπος; οοπαρατο 1Ἠδί]μ, υΏ, 11. 
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” ἡμεῖς φύσει ᾿Ιουδαῖοι καὶ οὐκ ἐξ ἐλνῶν ἁμαρτωλού 

αΑΙΛΤΙΑΝΡΕ, Οπας. ΠΠ. 15, 16. 

1 εἰδότες δὲ 

16, πίστεως Χριστοῦ] Τἱπολ, οι Χριστοῦ, ιν Εά; Ῥουτῃ.; Τοπ. Τ]ευά. 

(λε --- Όνί Ίντο ασαἲα ον ἱηδαβοῖοπί οχίετια] α(λοτ(γ, απιά οί ντου {πο οπιίδ- 

εἶοῃ οοπηίηᾳ {ο ο Πποπίοπα], {ο ανοῖᾶ νο (τ]ος-τοροπίοὰ Χρ. ἵπ οπ6 νοτςθ. 

Γανοτ οἳ νο ἴοχί απο ΑΒΟΓΤ τηδε,; ο γι]ς., 
σρίοδό., Νολιοῖς, ΙΙαοᾖηε., 1ο Ἡ.). 

10. ἡμεῖς κ.τ.λ.] « Ἠε, κο]. «γοι 

απ 1, απ οἵ]ους Ἰ]κο 15; κοινοποιεῖ τὸ 

λεγόωενον, 0Ἴ1γ5. ὃς, Ῥαι] Ἠστο Ὀρσίπς, 

α5 ἈΙογος οΏροινος, ντ α- οοποςβείνο 

είπίοπηοπί: «νο, 1 αάπιῖί, Ἰανο {Πῖς α- 

ναηίασε, ἴ]αί Ὦγ Ὀτί] ννο ατο ἆοννς, πο 

(απ[ί]ος, ανά οοπ5εϱ!ιθΠΙ1Υ (καὶ εοπδουιι- 

ἐἶυε, ΟΟΠΠΡ. ποῖθ ον 1 ΤΛεδδ. ἵν., 1 απὰ 

ΚΙοιῦ, Ώευαν. Ὑοἱ. 1. ϱρ. 107) α5 βιιοἩ, 

βἰπποι». ΤΠ {πο νοτγ αἀπι]κδίοι, Ίονν- 

6ν6Σ, {]ιογο 866Π15 α σοπί]ο ΙΥΟΠΥ: «Ῥοτῃ 

7εννς ---- Υ65, απιά ποῖἩίπᾳ ΠΊΟΤΘ ---- ΕΙΠΠΘΙΒ 

οῇ {ιο ᾗοννς αἱ Ὀρδί ;᾿ οοπρ. Βου, ΕρΛεδ. 

Το]. 1. Ρ. 207. γην τορατᾶ 1ο τ]ια 

οοπΣίΓιΟΊΊοἨ, 1ξ 86οπι5 Ὠεδί γη] ἨΠσοιτπι. 

το 5ΗΡΡΙΥ ἐσμὲν ἴο ΙΠῖδ νουςο, ΝΗΙΟἩ {1ι5 

εοηβμίο5 α σοπορβεῖνο Ρτοίαβίς, Υοτ. 16 

(εἰδότες δὲ κ. τ. λ.) 5αρρΙγίΠς {Ίο αΡο- 

ἀοξῖ. Τί 15 πον’ 56αΤζςΙΥ 1ουρξξατΥ ἴο 

αάά, εαί 1π βοπίοησθς οἱ ἴ]πδ παίαχο 

Ίιοτο ἵ5 το οἰ{ραίς οἱ µέν: «τουῖο ααίεπι 

1Οὶ ΠΟΠ. ΡοπΙ αχ (μὲν) υὈἱ αι ποἨ 5οη]- 

{ασ ΠΙΘΠΙΡΓΙΠΙ ορροδίαπη, απ{ 5οτΙρίοΓοΒ 

ορροβι(ίοποπι αἀάοτο ποπάαπι ορης{ΙΤθ- 

τοπ, απῖ ἸοᾳεΏ{ος α]ίοτῖτι5 πιοπιυσί οΡ- 

Ῥοβϊίοποπα απὰσιπηιθ ἆς οαιαδὰ ἩἨΟΠ 

Ιπᾷἰκοτιητ, Ετζ. Ποπι. κ. 19, Νο]. τί. 

Ῥ. 4232: ϱοπἹρατο ἆα]ί, (2. ὁ ΤΤ0, απἀ 

Ῥυίπιαῦή, Λ{4. (Έκοιιτς. κι.) Ρ. 148. 

ἼΠὶς νοῖθο απά Ὕνλας {ο]]οννς Ἠανο Ὀοογί 

ἀεοπιοά 45 αἀάτοξβεεᾶ Το {πο (α]αίίαης 

εἴί]ιοι ἀΐτεσι]γ (Οα]ν. Οτος.), οἳ ΙπαΙχοοί]ψ, 

ἴπ {πο {οτπα οῇ παρα άνο πιαρῖησς (ζον-- 

οί), ---- Ὀαξ αι Ῥέ Πτ]ο ρ]αικρίίγ. 

Ίπο εροοσἩ 5οεπις οἸθατ]γ οοπϊπιιεὰ {ο 

Όλα οπᾷ οἳ 1ο ολαρῖοτ (0Ἠτγς., Τμεοά., 

Φετοπιθ), απᾶ {ο Ὀς ἴ]ιο φῤαίαποο ο ννηαί 

τνας οαἷά : τί 15 πο, Ἠοννενοτ, αππαίαταὶ 

8]κο {ο 5ΠΡΡοςο (]αί Τέ τηαγ Ἠετο Ὦο ϱκ- 

Ῥτοςςεά ἵπ α 5]ἱρ]]γ α]ίοτεᾶ Γονπι, απιᾶ 

Τη 
αν 178. (2) (1166, 

ἵπ α εἨαρο οα]οι]αοᾷ {ο ο πηοτο {πῖε]- 

Ηρίν]α, απιά πιοτο Ππππισάίατε]ν αρρ]ϊοαυ]ε 

{ο ἴο ΑΡροςι]ο5 Ῥρτοδοπί τοπάοτε, Το α 

ΡάΤαΡΊΤΗ5Ο6, 966 ποίθ {ο Ίγαπςῖ., απᾶ 

αἱκο Ὀδίοτί, Πολγὸ. τι, 1. 2, ρ. 161. 

φύσει] 'ὂψ παίιγε,; ποι πιετο]γ ὮΥ 

ἸαὈ]ς απά ουδίοπαι α5 ἴἩο Ῥτορε]γίος; ἐκ 

γένους καὶ οὐ προσήλυτοι, 1 εοά. ἈΙορς. 
15 Ῥαδεασο ἵ5 ἱπιροτίαπί αξ εετνίης {ο 

Εκ (λε πιοβπίπς οῇ φύσις ἵπ οοἱ ἄομηιαί- 

ἐαἱ, 8ΙἩ 5 Ἐρ]. 1, ὃ1 «ερ οἱρΡ. Βί1εΥ, 

ΕγΛοεδ. Νο]. 1. Ρ. 201. ἁμαρτω- 

λοί] Τηο ροϊπί οῇ νίοιν οπι νΠίοὰ α 

7ον/ παιδί παίυτα]]ν οοηδἰάοχ {Ἠοπα (ἨΡ]. 

Π, 12)5 Ῥετ]λαρς ννἩ ϱ]σηί ΊτοἨ} (Β161, 

1ϊσά. «εδ. οἱ. νι. ρ. 907). Τ]αί ἴΊογ 

Ν/ογθ 50 τοσατάοᾷ πεεάς πιο οἵ]οι Ῥτους 

ναι. 5ΙΟἨ οχΡΙΟΡΕΙΟΠ5 5 τελῶναι καὶ 

ἁμαρτωλοί; οοπιρ. Τουϊί αΙΠ. 6. 

16. εἰδότες δέ] ' δι αἲ τοε ποιο, 
ο » έ : 

τι ΠΟΝΥΙΙΠΙΙ5 ο -- Ν ὰδο [αυία υ5] 

ΑΥΣ.; σαιιδα] ραταῖρ]ο (ε1{, αγ. ὁ 607, 

Ῥολπηα]/{ο]ὰ, Αγπί. ὁ 207) αἰασποᾶ {ο 

ἐπιστεύσαμεν, απιᾶ Ἱπίτοδιοῖης ἴ]ο αρο- 

ἀοβῖς {ο ἴ]ο οοπορςεῖνο 5οπίσπσς. Ἠθσοῃ- 

άογα[Ιοπ 866ΠΙ5 51] {ο 8πον/ ἴ]αί οἳ 

πο πΙαἩΥ οχρ]απατίοη5 ος Οὶς ἀβου]τ 

Ῥαδρασο, (5 ἵ5 αΡΡΥ. 1ο εἰπηρ]θεί. Άς- 

οογζ]ις {ο ἴἶιο 6ΟΠΗΙΠΟΠ. Ιπ{ετρτεῖ., εἰδ. δὲ 

. Χριστοῦ {0ΥΠ15 απ΄ Ιπῖεγροςεά 8εή- 

ἴοποςρ Ὀείννεση νε. 12 απά ἴ]ιο Ἰαΐτοτ Ρατ 

οἱ νοχ, 16: Ῥαέ Ἠοτο δὲ ἶ5 α φετίοις οἳ- 

είασ]ο, α5 15 Ῥτοροτ 1ο0τοο ϱαπ οΠ]γ Ὦ6 

Ὀτουσηί οί Ὁγ εαρρ]γίης αἰλοιφή (Ώε 

Ἅγ).) {ο νον. 10, αη]οςς, Ιπάθθᾶ, να Α]. 

ννα νοπίιτο ΟΠ {πα εοπιονγλαί ἀοαυέ [η] 

απε]αΠοι. «πονοτί]ο]οςς, ος {Πα Ῥας]κ 

[ήν ΑΟΚ: 8οπιο Ὑν.; τους ἘΓ. 

(1ἱοο.)] οι ιο ε1] πποτο ἀοιτβα] οπιἱ5- 
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ὅτι οὐ δικαιοῦται ἄνἈρωπος ἐξ ἔργων νόµου ἐὰν μὴ διὰ πίσ- 

τεως ᾿]ησοῦ Χριστοῦ, καὶ ἡμεῖς εἰς Χριστὸν Ιησοῦν ἐπιστεύ- 

ΒΙΟΗ. δικαιοῦται] “ἶν Γδέϊβεᾶι) 

«Του ρτοδαίας το ἴαχ :) τὸ δικαιοῦσθαι 

Ρείης ἵπ. απΏϊηοείς {ο τὸ εὑρίσκεσδαι 

ἁμαρτωλόν, νο. 171 8ο6 Ῥολοίί πι ου. 

πνποχο (πο ἀϊῆογοπί πηθαπΊησ5 ΟΓ δικαιοῦσ- 

Φαι ατα οχρ]αϊποᾶ ννἩ θτεαί ρονερίειΙ(γ. 

ο Ὀχοαά, ἀῑδίποίίοπ {ο Όα οὐδετνες ἴ5 

Ῥοέννοση (α) ἴἶνο αὐθοζμέα Ἱ1δο οἳ ἴ]να νοιὈ, 

ννοί]ου ντ τοσατά {ο ἀοά (1μαίκα νΙ. 

99), Οπτῖε (1 Τϊπι. 1, 16), οἳ πει 

(Έοπι. 1ν. , ἆαπιος Ἡ. 21): απά (6) τηε 

φοἰαέζυο 1δο («ταίῖοπο Παθιτὰ νε] οοπίτο- 

νοιρία», οι οὐποχίας Πιογ]έ, νε] Ῥοοσαίο- 

ΤΗΠΗ, 1σ νοτο οοπηπαὶδοτί{)). Τπ 15 

Ἰαΐτου ἀῑνίδίοη γα πηιιδέ ασαῖπ ἀῑδίησιίςῃ 

Ῥοΐννοεπ 11ο Ῥιτε]γ /ιαϊοίαϊ πιεαπίης 

(ΔΙα((Ἡ. καὶ, 97) απά ο {αχ νάοι ἆοι- 

πιαέίσαζ πιοαπῖησ, ΝΠΙΕἩ Ἰπνο]νας {ια 

Ίᾷρα ποῖ ΟΠΙΥ οἱ {ογρῖνοποςς οἱ Ῥαδί δἶπ5 

(Ἠοπα. νὶ. Τ), Ὀας αδο οἳ α βριπίια] 

εαπσο οἱ Ἠοατί {ητοιισΏ {πο ἵπ-ννοτκίης 

Ῥοννος οἱ {ατλ.  Ὦθο πιοτο ἵπ Ὠολοίέ ἐπ 

ἶοο., απᾶ πι Ῥι]], Παγπι. Αγοδί. ΟΠ. τ. 

ὁ 5 (ν ἄταῦε᾽ ποίσς), απά οπ {Πα 

π΄ηο]α θαὐ]οοί οοηδι]ό Ποπιζ οπ Βαζυ. 

1. 1, 1αςςοΠ, 6γεεᾶ, Ὠοο]ς 1ν. 6, ᾖ, 

ηγαίοτ]απά οι «δέ. Νο]. νι. Ῥ. 1 5α. 

απά ο5Ρ. ἴπο αἀπιϊταῦ]ο εχρ]απαίίοης απάἀ 

ἀἰξάπαίοις οἱ ἨοοΚοατ, ΦοΥηο. Ἡ. Υοἱ. 

πι, Ῥ. 609 κα. (εᾱ. Κεῦ]ε). ἐξ 

ἔργων νόμου] :ὂψ {ο τρογ οἱ έλε 

5 {μα ομ15δθ ΟΡ {Πε δικαιοῦσθαι ; 

σοπ1ρ. Ἠι]], Παγπι. «Αροοί. ΟΠ. τ. ὃὶ δ, 

νἩ ἴ]ο ποίο οἳ ἄπαῦθ, Ρ. 16 (εἆ. 

Ῥητε.). γι τοσατᾶ {ο {ηο οχαοίῖ {οτςς 

οἳ ἐκ, Ἱξ πιαγ Ὃρ οὈδογνοά {παί ἵπ 15 

: 
ἶαιὸ; 

Ῥηίππανν οε]]σα]. 56ης 16 ἀεποίος (α) ογζ- 

σὖπ (παογο Ιπιπιθβ]αίθ, ἀπὸ πιογθ τοπιοίε) ; 

{γοπα ΠΙΟ] 1ὲ Ῥαβ5ος {Ἠτοιισ] {Πο ΙΠίευ- 

πιθζ1αΐο άρα οἱ (β) γεσιώέ γοπι, απ 

(Υ) εοπδεφιόποο ο, ἴο Ὠναί οἳ (5) ποατ]γ 

ἀῑτοσί σατικαζίέή (Ἠο5ί α. Ῥαἶπι, Του. ἐκ, 

τν. 1). Ένας εἰοδεῖ]γ αρρτοχἰπιαίϊπςσ {ο 

ὑπὸ «η α 5εΠ. ( ΟΟΠΙΠΙΟΠ 18ο ἵη 

δ 

Ἠοτοά.) απά διὰ Μη α 6εῃ. (ΕΜ, 

Τομι. ν. 16, Ὑο]. 1. Ρ. 953). ΙΠ ΠΙΑΠΥ 

σαδος 1έ ἶ5 Ἠατά Το ἀθοῖᾶο Ῥοίν/θεπ {ηοςε 

ἀοτοπί εἨαάος οἳ πηθαπίπς, οδρεσῖα]]γ 

ἵπ α ΥΤΙΙΟΥ 5ο νατῖοα ἵπ Ἠΐ5 Ἱ15ο ο Ῥτορρ. 

α5 δε. Ῥαι]: Ἠστο, οίΝενοτ, π/ς αἲο σα]άσά 

οί] Ὁ} ἴἶιο οοπίοχί απᾷ Ὦγ ἴ]λο απα]οσγ 

οἱ βαπϊρέατο. Έτοπι ὈοίὮ 16 βοοΠ15 οἶθατ 

Ελναί ἐκ ἵ5 Ίοτα ἵπ 1{5 εἵππρ]ς σαιιδαῖ 86ἨΕΘ: 

ἔἶια νυ]λο]ε οΏ]θοί οἳ {πε 8Ρρεθε] Ὀσίπς {ο 

εΊιουν ἐ]ιαί {ο ννοτ]κς οἱ {πο Ίαν” Ἰανε πο 

ἑσαμδα]ῖς ἐνέργεια᾽ π πιβη”5 ]αδΠσαίίοη, 

Οµ {1ο οοπίτατγ, 1π {πε απ((λείῖσα] ραᾶδ- 

εασο ἵπ ί. ἆαππο (ε]. Π. 24) Ἰαδί α5 

δικαιοῦσβαι Ία5 α 5]ἰσΏ{]1γ ἀῑβετοπί (πιοτε 

Ἰπο]αξίνο) πιθαπίπς {56ο Ἠοοκει, 27πο. 

τ. 90), 5ο αἶεο ας ἴἨε Ῥτερ., --- ΝΠίοἩ 

ῬτοροχοπαίεΙγ τοοεάο Ίτοπι Ίάεας οἳ 

πΠΟτΘ «ἀἱγοσί, το ἴΊοβε οἱ πιοτο }επιοίε 

σαιιξα]{γ (οαιδα θἶπο ααᾶ ποπ); «οπΙΡ. 

Ἠαπητη., Ὦ}ααέ. 6αἰεολ. Ρ. Τδ(Α. 0. 1..). 

νόμου] επ. οὐ)εοίὲ: «ἀεεᾶς Ὦγ ννῬΙε 

ιο τοφϊξἰείοης οἱ {πε Ίαν ατα {α]ῇ]]6ά,᾽ 

ἑροττα. Ῥιδίαίοπετα 4πσο ]εχ Ῥηοραρῖς” 

(Βεζα),---ἴἩε ον "άμπ ΕΣ οἱ {ο 

Ῥαδυϊπῖσα] τυντίίθτς, απά ἴ]αε ἀῑτεοί]γ 

απΏ(λοαίῖοα] εκρτοξδίοπ {ο ἁμαρτήματα 

νόµου, ἨΝΙδάοπα 1. 12 (Μεγ.); 5εο εΧΣ. 

ἵπ που, αγ. ὁ 90. 1, Ῥ. 167. Τπε 

νόμος στα, ἵε πεεά 5εατοε]γ Ὀε »αΐᾷ, ἵ5 

πο πιογε]γ ἴ]πε οργοηιοπιέαί (Τ]οο., αἱ.), 

Ῥαΐέ {1α το]οζο ανν, ---- ἴλο ἨΜοξαῖο Ίαν ἵπ 

15 νν]άθδί εἰσπιβσοαπσς; 56ο Ετίίή. Ποπο. 

τ. 20, ο]. τ. ρ 179. ἐὰν μή] 

ΤΈννο οοηφίχαοίίοης Ίετοθ 860πι {ο ὃε 

Ῥ]οπιᾶρά, οὗ δικ. ἄνβρ. ἐξ ἔργων νόµου, απιά 

οὐ δικ. ἄνβρ. ἐὰν μὴ διὰ πίστεως» Ἰ. Χ. 

Πα {ννο ρατείε]ο, {λοιρἩ αρραΤοπ{ΙΥ 

εαϊνα]οπέ ἵπ πιραπῖπσ {0ο ἀλλά, ΠεΥε 

Ίοδο ἐλοῖτ Ῥτορετ οὔοορέίυε Ίοποε: 866 

Ἐγίίσ. Ῥοπι. κὶν. 14, Ν οἱ. τπ. Ρ. 196, 

απά ποίος οπ οἩ. Ἱ. Τ. διὰ πίσ- 

τεως Ἰησοῦ Χριστοῦ] “ὂψ Γαλ πι 

ος ο «εδ Ολγἰκέ,᾽ «ρει Βάσια ἴπ ᾖεδα 
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σαµεν, ἵνα δικαιωθῶμεν ἐκ πίστεως Ἀριστοῦ καὶ οὐκ ἐξ ἔργων 
νόµου, διότι ἐξ ἔργων νόµου οὐ δικαιωἈήσεται πᾶσα σαρξ. 

Οτῖείο οο]οσαίαπι, Ἰοια, 1. 22.. Βίος 

(1ρλον. οἱ. 1. ϱ. 441) οχρ]αῖης πίστ. 

Ἴησ. Χρ. Ὀοῖ] Ἠοτο απ (ο5ρ.) οἩ. 1. 22, 

η α ἆοθρος 5οΏδο,  Γατἃ νν]ίο] Ὀσ]οιισς 

το, Ἠα5 115 [οππάστίον ἐπ Ολτὶςί ̓  (οοιΠρ. 

Ἁῑατκ χὶ. 25, Ερ]ιον. Π. 12), χο ροπ. 

Ἴησ. Χρ. Ὀοίπς {πο σοη. φιιῤ]οοί, Τηϊ8 

νίον/ ΠλαΥγ ἆοδογναο οοηδἰάσταἴίοτ ἵπ οἴ]ιος 

Ῥ]ασο», Ὀιί Ίστο οοτίαϊη]γ ἴ]ο οοπίοχί 

απά Ῥτοσθάϊῖπςσ απΏ(]οςῖ5 8οοπ ἀοοϊάσά]γ 

ἵπ {ανοχ ΟΕ {1ο ποτ εἰπιρ]α σοπ. οὐ)εοίύ. 

Τε παν Ὦο οὐκδετνοά {]αῖ διὰ Ίχοτο «]ο5ε]γ 

αρρτοχϊπηαίϊος Ιπ πησαπίηπςσ {ο ἐκ Ὀε]ονν, 

{νο απο Ἰάοα οἳ οαιιδαΠίγ Ῥοίπς (45 

ἌΊογογ βιισσο»ί5) οχρτος5οά απάοτ ἴννο 

σεπετα] {οΥΠ15, ογἱρίπ απᾶ πιοαπο. 6 

τηιδί Ὃοδ οαγοβα], ἴἨθῃ, ποῦ {ο ῬγθῬς ἸΠ- 

ἀπ]γ νο ἀῑδιιποίίοπ Ὀδίννοση {6 Ῥτορ). : 

ἴλχο απ{]τἨοδίς 15 Ίετο πο 5ο ΙΠΙΟἩ Ὀθ- 

Ώνεοπ {1ο πποᾶςος οἳ ορεταἴίοη, 45 Ὀείν΄θοπ 

πο Υνοτγ παίγο απά 6550π6θ οῇ {πο ρτῖῃ- 

οἴρ]ος 1Ἰοπηδε]νος. Α5 {ο {πο ἀοοίτίπα] 

Ἱππροτί ΟΡ διὰ πίστεως, ἩΝ αἰετ]απά (ο 

{ωδέἱβ. Ῥ. 292) νο] τοππατ]ςς, {πας {αλ 

15 πο ἴπο πηραπ Ὦγ νΠῖοἩ ρτασςθ ἵδ 

Ὑτοισηί ο οοπ{οττοᾶ, Ὀπί {πο ΠΊθαΠ 

ψνἩοτοῦγ 1: 15 αοοορίοᾷ ος τοσοϊνεά ; 1 18 

ετλο οπ]γ Ἠαπά,᾽ α5 ἨἩοοΚοι αρρτορσΙα(ε]γ 

8415,  ν]ήο] ρυ(τοίἩ οἩ ΟἨτῖκέ {ο Ἰηςῇ- 

οαἴἵοπ, 8ργπι, ΠΠ. 91 : οοπβδιι]έ αἷξο Εοτῦας, 

Οοπφίά. Ἠος. Ῥου]ς τ. 5. 10---13. 

πα οτάετ Χριστοῦ Ἰησοῦ ἵδ αἀορίοᾶ Ὦγ 

}ιασλπι., Ὀαῖ οἩ οχίοτπα] αα(ΠοτΙγ [ΑΒ 

Λας.] ναι οπηποί ο ἀθοεπιεά 5α/Πσῖεπέ, 

καὶ ἡμεῖς] ΄τοο αἶθοι "πο εἰίαηι 

απαπα παπα παία]ρας φιαάσοὶ, Ἱερί ἈΤοςϊς 

οὐποχῇ, Ῥομοίς. ἐπιστεύσα- 

µεν εἰς Χρ. Ἰησ.] :Ριΐ ον αι πι 

ζεις Ολγίκέ; πο “Ἠανο Ὀδοσπιο Ὦοθ- 

Ἰϊονοτς, Ῥοῖ]ε, Ὀιί Αἰπιρ]γ αοτὶςίῖο, {πα 

{6ηβα Ῥοϊπ{ίπς {ο {μα Ῥατσου]ας πιο 

ει {5 αοίἲ ο) {αλ ννας Πτεί πιαῃ- 

1{οείρὰ: 96ο ΝΙπάϊδοηπι, 1π 

έ]ο {οτπιι]ᾶ πιστεύειν εἰς Ιλ αςο., --- 

πι οσα, 

100 τφιαὶ. ἵπ οί, Ῥαι]”5 ΕἘρρ. (Ποπ, 

κ. 14, 1. 99), Ὀαίι νογ ϱοπΙΠΊοΠ ἵπ Βε, 

ολη, ---- ἴπο ρτοροδίάοπ τοϊαϊης 15 Ῥτορες 

{οτσο, απά πιατ]κ5 πο ἴπο Ππετο ἆἶτος- 

ποπ οἱ τ]χο Ὀσ]ιοί (οἵ οὐ]οοῦ έοισαγά νι οἳι), 

Όπί το πιοτο εἰτίοί]γ ἴπεο]οσίσα] 1άσας οἱ 

ωείοπι αι ποργρογαξίοπι το; ϱοπιρατθ 

ποῖος οπ 6Ἡ, 11. 27, λίπος, Ον. ὁ 91. 

ὅ, Ῥ. 191, απά {0χ {πο νανίοις οοηβίτας- 

ΠοΠ5 ΟΗ πιστεύω 1π ἴμο Νονν Τοξίαπιοπέ, 

ποῖρε ον 1 ΤΠίπι. 1. 17, αιιά Ίοιιξ, Το, 

Ολγα. τν. 14, Ὑ ο]. τ. Ῥ. 129. πο αϊδ- 

ποιοι ἄταννπ Ὁγ ΑΙ, Ὀοίννεοη Χρ. Ἴησ. 

ἴπ 1Πῖς «ἶαιιδε απιά Ἴησ. Χρ. αὔονε 56ΕΠΙΒ 

ΝΟΥ ΡτοσβΣΙΟΙΒ, 65Ρ. ἵπ α Ῥα5δασθ Νηοτθ 

1λοιο 15 5ο ππιισ] 41Τ. οῇ τοαάίπς. 

διότι] 'δεσαιδε ἐλαί “Ῥτορίετ φποᾶ 

Υα]ς., ο Ἡλνο ΒΥτ.: 9οατος]γ “Γος” (1έ υπ 

6 απ αχίοπι {παί), ΑΙ, ---- {ος (λοιρ]ι 

διότι [ρτοροτ]γ φιιαπι οὗ επι, πιά Τ]εῃ 

φοπίαπι] 19 οἵἵοπ α5οᾷ Ὦγ ]αΐος Υντῖἴος 

ἵπ α 5οη5ο Ίττ]ο, 1 αἲ αἲ], ἀλτοτίπς Ίοπα 

ὅτι (5ο Ἐτίιζ. Βοπι. 1. 19, Υ οἱ. τ. ὅτ), ἵε 

ἆοος ποῖ αἷξο αΡρεατ {ο Όε Ιπίοτεμαπσοαθ]α 

ντ] γάρ, Ὀυί α]νγαγ» ἴο τείαϊπ 80116 ἴταςθ 

οἳ 15 Ῥτορα σαιδαζ Ίοτοε; έρπιρ. ποῖεΒ 

ον 1 Τ/6β9. Ἱ. 8. ΊἨ6' τοπάἶπς 18 

ἀοιθιβ], πο ἰοχέ ἵ5 εαρροτιοά Ὦγ 

ΟΡ2ΗΕΣΙ:; νο ΠΙΑΠΥ πῃ5,, Ὑν., απᾶ 

ΤΕ, --- απᾶ ἶς ΡετΏαρς ἵο Ὃς Ῥτο[οττος, 45 

ὅτι [1αοἡπι. να ΑΒΡΙΕΑ: δ πιρ.] 
8οοπ15 πιογο Ῥτοῦαῦ]γ α οοττοσίῖοπ οῇ τα 

Ίοηςσογ διότι, ἴ]λαπ {ο τονςγςθ. 

οὐ δικαιωφβήσεται κ. τ. λ. «δα 

Νοτ ο Γδέεά, «ποπ ΠαςδαΠοαὈϊίαστ οπ]- 

γι]σ,.; Ἠοπι. ΠΠ. 20, ο2ππρ. 

Ῥεα]πι οκ]. 3, οὗ δικαιωβήσεται ἐνώπιόν 

σου πᾶς (ῶν : α εοπποννμαί εχργοςεῖνο Ἠο- 

Ῥταίςπα (866 Τννα]ά, «γ. Ῥ. 627), πεοοτᾶ- 

ης {ο ΝΠΙ6]ι οὐ 15 Το Ὃο ο]ο5ε]γ αεςοσϊαί(εὰ 

νΙἩ {ο νοτῦ, απά ο Ῥτοἱσβίϊοπ 16- 

σατάσά αἆ5 οοπιρτελοηκίνο]ν απά επι- 

Ῥλαίἴσα]]γ πορανα; ποπ-]αςήΠοαίίοι ἶ6, 

ηῖς 6.10, 
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πε δὲ ζητοῦντες δικαιωνῆναι ἐν Χριστῷ εὑρέλημεν καὶ αὐτοὶ 

Ῥτοδιοπίοά οἳ αἲΙ ΠοςἩ; 990 αγππου, », 

ὁ 26. 1, Ρ. 1550, Ν οιςί, 4ε Πεὐγαϊδηνίδ, Ῥ. 

619, Τί. Γοηι. 1. 20, Ὑοἱ. τ. Ρ. 179, 

απά οοπωρ. Τ]ο]. Βεϊ(γᾶφε, Χο. 15, Ρ. 

79. Ἴ]ο Εαίαχο 15 Ἠσις οἰλέσαῖ, ἲ. ο. 10 

Ἰπαϊσαϊίο5 ποῖ 5ο ΤΙΙΙΕἨ πηθγο Γα{αΠ{γ α5 

ΏΙΟΤα] ΡοββΙί1{γ, --- απά νΓ] οὐ, Ξ0Π16- 

Οίπς ας ποαί]ος οππ Ἠος 1 οὖογ 

Ίαρροπ: 566 65. ὍΠἱονδε, ἄᾳ Ιεπέ, 1. 

11, Ρ. 148 Μα. Νοχα Τίς απά βἰπιῖ]ατ 

Ίδος οἳ 11ο {αίατς ατα νε] αΠ]αδίταίος ; 

οοπΙρ. Ώοτηλατάγ, Αψΐ. κ. ὅ, Ῥ. Όττν 

Ὑγίπου, 6». ὃ 40. 6, Ῥ. 3251. ον 

ἔλο ἀοοιτίπα]. ἀῑξεποιοις ἵπ Β6. Ραιι]5 

Ἔρρ. Ὀοϊννθοη {Ίο Ῥχοδ., Ῥοσῇ., απᾶ {[6, 

ο δικαιοῦσφθαι ΙΙ πίστις, 396. Ὀδίοι, 

1οιγό. π. 1. 1, Ρ. 905 οοπρατο Τεἶ]6, 

ΑΡρεμᾶ. Νο]. τι. ποίοθ Ῥ. ΤΠε οτάοι οὐ 

δικ. ἐξ ἔργων νοµ. (1ἱεο.) 15 οπ]γ {ουπά 

πο πηδ.; (οϊἩῃ., αἲ.: Ἴπεσά. (1), 

α]., απά ἶ5 τε]οείεά Ὁγ αἲ] τοσρπέ οτ1{168. 

17. εἰ δέ] :Βιωέ δ, πι αοοοτάαπ6θ 

νι ἴλοςο Ῥτοπιϊσες οἱ {Πίπο, αβθιπιίησ 

Πιο παίἩ οἳ Το {ΠΥ τεϊτοστοβεῖναο 

Ῥηϊηοῖρ]ο5: συλλογίζεται τὰ εἰρημένα, 

Τηοοἆ. ζητοῦντες] 'φιιγεή- 

ἔος --- ἱπιυεπέί δι(ηιι5: ΠΘΓΝΟΦΙΠΙ αΠ{Ι{Πο- 

Το", Ῥεπς. ἐν Χριστό] ΄ πι 

Ολγὶδές πο «έμτοασα ΟἨτίς,” (Ῥεἴ]), 

Ῥαέ επ Οπεί, --ἵπ πιγδίῖσαὶ απίοῃ 

πνΙ(Ὦ Ἠϊπις 966 παν, ὤ. ὃ 48. 8, Ρ. 

946, ποίο. 1: 15 τίσΏτ {ο ποίῖοα ἴπας είς 

ἀϊξαποίίοπ. Ὀδίνγθεη ἔν τινα απά διὰ τινος 

15 βίγοπσ]γ ορροδεά Ὁγ Ετζ. (Οριδο. Ῥ. 

184, ποίς), απά οοπβϊἀοτος πιοτα]γ σΥαΠῃ- 

πιασα]]γ, Ἠϊ5 οὐ]εσίίοη5 ἄθεετνε οοηςίά- 

οταίίοπ:. Ὀαξ Ἰετο, 5 ΟΠΙΥ ἴοο ο{ῖεπ 

(εοπιρ. Πέοπι. Νο]. Ἱ. ϱ. 83 5ᾳ.), Ίο Ῥαί5 

ου οἱ βἰσπέ {ο ἐλεοϊοφίσαϊ πιοαπῖης 

νΠί«Ἡ αρροεαῖς τεσιι]ατὶγ ατίαςηεὰ {ο ἐν 

Χριστώ. Ἰπ ἴλα Ῥτοβοηί Ῥᾶδεασα ἴ]ε 

πιθαπίπς ἶ5 Ῥτασί1οα]]γ {ης βαπ1θ, ν/ ΠΙΟ] - 

νου ἰταηρ]ατίοπ Ὃοδ αἀορίοᾶ ; Όατ ἵπ {ο 

οπο {Πο ἆσορ εἰσπίῇεσπος ο {πο {οτππι]α 

(απΠΙοἩ, {ο]]οννςΏΙΡ, σι Οτῖςέ) 15 Κορί 

Ίπ νἰονν, ἵπ {πο οἵτετ 16 15 οΏδοιτεά απά 

Ἰοδέ εἰσ]Ώί οἱ οοπαρ. πΠοίο ον ΕΡήι, Ἱ. ὃ, 

Π, 6. εὑρέδημεν] '10εγε/οιωιᾷ 

ἔο ὀο, α[ίοτ α]] οἱ δοελί :) που οἴί]ον 

α Πευταίδτη, ος α Ροετρηταςί5 οῇ {λε γειῦ 

εαὐρίαπτίνα (ΓΎρκο, Οὐ8. Ὑοἱ. 1. Ρ. 2). 

Ίο νοιῦ εὗρισκ. 115 αἱ νναγς {η {λαο Ν. Έ. 

{5 Ῥχορου {οτζς, απά Ππαϊσαίες τιοῦ ΠΙΟΤΕΙΥ 

ἴ]νο οχἰδίοπςθ οἱ α {πίπσ, Ῥαΐ ἴμαο πηδή- 

Προειαιίοι. ος ασκπον]εάσπιοπί οἱ {μας 

οχἰκίοπος; «1 ν/ο ατο {οιπά (ἀορτελεπάϊ- 

ΩΣ), ἵπ {Πο ογος οἱ οά αιιᾷ πΊοΠ, {ο ϱθ 

ΒΙΠΠΘΙ5;᾽ οοπηρ. Μαη. 1. 18, Ίωα]κα χνΗ. 

18, Λος νι, 40, Ἠοπι. νι. 10, αἲ., απά 

5ο0 ο5Ρ. ΊΥΙΠετ, ὅπ ζοο., απᾶ (027. ὁ 06. δ, 

Ρ. 642. καὶ αὐτοί] 'οιδεῖυες 

αἶφο,) 45 τηπςὮ α5 ἴποδε ποσα να ρτοιά]γ 

τοσαχά ΟΠΙΥ αδ (επίϊ]65 απ 5ὔππεγδ. 

ἄρα] “ΥΦοπο’ 2 «ἄπθ Ὑνε ἵο 88Υ, 5 6 

πηνδί ΟΠ 8Ι6Ὦ Ῥγοπιίςες» ΙἹτοπίσαὶ απά 

Ἰπίοιτοσαίῖνο:---ποῦ ἄρα (6Ἠτγ5., Ότι 

αἱ.) :. {ος ἔποιισ]ι ἵπ νο οί οἳ {με {ητεα 

Ῥα55ασος ἵπ ὙΥ]ήοἩ ἄρα 0615 (Τωι]κε αν, 

8, Αοὶς νΏ. 98) 16 αποραίος α περαξίνθ, 

απᾶ ποῖ α5 στα, απ α[γηιαέΐυο ΔΏΒΥΝΕΣ, 16 

πηαδέ ς{1]] Όο τοίαϊηθᾶ 1π (ο Ργεδεηί ϱ.56, 

85 μὴ γένοιτο ἵπ δὲ. Γαι]’5 ἩΡΡ. 15 πευετ 

{οιπᾶ οχοορί αἴἴοτ α απεδίοη. ΤΠε ραῖ- 

ἄσ]ο Ίας Ίετο Ῥτοῦαῦ]γ απ ἔγοπίσαί {οτεθ, 

έᾳτα Ὢς {0 54Υ ΡΓαγ, {. 6. ἵπ οβοςί, «Ὑνθ 

ατο {ο δαΥ, 1. 51ρροβο,’ 56ο {αἰί, ἄν. δτ8. 

9, Τί ϊ5 (Ίνας ποῖ 7οΥ ἀρ᾽ οὐ --- αἲ α]] Εἴπιαβ 

α 9621 αιοξοπαῦ]ο Ροδίβοη, α5 ἵπ πιοδῦ 

16 ποῖ αἲ] οἳ 5ο] «αδ65, 16 ν]] Ὃο {ουπᾶ 

ελαῖ {λοτο ἶ5 α {αϊπί ΙΤΟΠΥ ΟΥ Ρο]{ε]γ αδ- 

φιιπιοά Ἰοβιίαίίοπ, ν’ΠΙεὰ 86αοπι5 {ο ανα 

ριισσος{οᾷ {ο δα οἱ ἴμο ἀπίίαίϊνο ἄρα, 

ενοπ {ποισ] ἴὲ {5 ουνίοιις {παί απ αβΐτπι- 

αἲϊνο αΠβννοσ ἶς5 {Ι1Υ οκροσοίεᾶ. ἸἼ Πε 5αππο 

πιαγ Ὀς βαϊἀ οἱ“ πο {οτ ΄ποπΠο :’ 568 ΕδΡ. 

ἸζήηἨποτ, Χ απ. ᾖΠοπι. 1. 6, απα 19. Τδοιζ. 

Γἱκριέ. 1. 11, 96: «οπχρατο Βία]. Ῥ]αΐο, 

Πορ. νππ. 666 Α. Ίο οτἱσίια] Ἰάοπ(γ ος 

ἄρα απὰ ἄρα (ΙΚ]οίΣ, Ώουαν. Νο]. πΠ. Ρ. 150) 

ἱς Ιπιρασησᾶ (αΡΡΥ. ΝΤ ἀοαὈ{ {11 5ιιοςςς8) 

Ὦγ Ῥιπνας, (ἶαβς. ἨΓδοιπε, Υ οἱ. Υ. Ρ. 102 

Μα., 566 ῬΠορ]ιοτά, ἐδ. Ὑοἱ. Υ. Ρ. 410 8ᾳ. 
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ἁμαρτωλοί, ρα Ἀριστὸς ἁμαρτίας διάκονος; μὴ αὙένοιτο. 
γὰρ ἃ κατέλυσα ταῦτα πάλιν 

ἁμαρτίας διάκονος] 'α πεπίκίεγ οὗ 

᾿ δοῦ,, ἵπ. οοσί, α Ῥτοπποίῖος, α ΒΙΓ- 

Ένοτος οἳ Τε (οοπρ. 2 Όος. χί. 10), οπθ 

εηρασεὰ ἴπ 115 φογνῖσο; ἁμαρτία Ὀοῖῃς α]- 

πηοςί ρογεοπ]βεἆ, απἀ, α5 15 ροδίτίοι διις- 

Εεςίς, επαρ]ια({σα]]γ ουλοῖηρ ἴ]ιο ρτεοσάΐπα 

ἁμαρτωλοί, --'οἳ οὖι (ποί οἳ τἰσ]ίέροιις- 

Ἠς58), ---- οἱ α ἀἱδροηδαίίοι ουν] σ]ν ποί ΟΠ1Υ 

Ίοανες 115 ννἨἼθγο νο ννοτο Ὠδίογο, Ὀιί 6119658 

Ἡδ, ἨἨθ νο οχζ]αδινε]γ {ο]]ουν ΤΕ, ἴο Ὃς 

{ΟΥ μ]5 νοτγ τοῦδοπ αοοοιπῖοά εἴπποτς ὃ 

δη 

Εἰ δὲ ὕτι τὸν νόµον καταλιπόντες τῷ 

. παράβασις 
[ο ταίΏστ, ἁμαρτία] τοῦτο νενόµισται, εἰς 

αὐτὸν ἡ αἰτία χωρήσει τὸν δεσπότην Χρισ- 

τόν, Ἔπεοᾶ.: οοπΙΡ. 0ἨΥΑ. ἴπ ἴοο. ο 

αισιπησηῖ ἶ5 1π Γαοί α γοάιοξίο αἲ αὐθιιγ- 

αι : 1{ 5οεκῖπς {οχ Παδήβοαίίοπ ἵπ ΟἨτὶςε 

ἶς ΟΠΙΥ {ο Ἰοπὰ ας {ο Όε αεσουπῖθά 5ἴπποτα, 

---ποῖ ΠΙΟΤΕΙΥ α5 Ὠσῖηπς νν]οιί Ίανν απιά 

ἵπ πο Ἰσηι οἳ (σοπίί]ος (Μ1ογ.), Ὀαϊ α 

Ἰανίπς νν]α]]γ πορ]οσῖοά απ΄ αρροϊητεὰ 

ΠΠΘΗΠ5 οἳ βα]νατίοη, ---- ποπ Ο]ιτὶδέ, ν]ιο 

νας Το σαιδο οἱ ουσ ποσ]οσῖπς Τε, πηιδέ 

πορᾷ5 Ῥ6, ποί οπ]γ πορα(ἶνο]γ Ὀιέ Ῥορῖ- 

Ίνε]γ, α πα]π]ςίεχ Οἱ 5Ιπ; 5006 Ὦο Ἰγοιία 

ἴπ Ἴοο, 

Χριστῷ προσεληλύβαμεν... 

ς ο] «ὖε ἐξ ποί μὴ γένοιτο] ὃς ἐέ πο 

ΚΕ ΦΥΥ ο, "7α δε ἐν “ αὐδί, Υιῖς., 
.) ο 

[ρτορίεῖις Γαϊξ; οοππρατο ἉΤαιί]. χνἰ. 22] 

Ἁγτ., ζ. ο. ἵπ εΏυσί (ο5Ρ. ἵπ α οοπίοχί Ίο 

ἴλνο Ῥγοσεπ{),  σοα Γονδία, Απ. Τηϊ5 

οχρτορείνο {οτπια]α, {οιρβ] πο πποσπῃ- 

πΙΟΠ Ιπ Ἰαΐοτ νντ]ίος (566 οχκ. ἵπ Παρ]ια], 

Απιιού. οἱ. τ. Ῥ. 249, οοπιρ8Το ΦίΥ2. 

1ίαϊ. Μαορᾶ. Ῥ. 304), ΟΠΊΥ οσσµχς ἵπ {ο 

Ν. Ί Ἱη Βι. Ῥαυ]'ς Ἐρρ.; νἰ2. Ῥοπι. 11. 

4ο οἳ νι. 2185, να 7, 15, Ικ. Ἱδιευ 

111, Ἱ Όσες νι. 16, σα]. 1. 21. Ἱπ'αἩ 

ΈΊιοςο οπ5ος 1έ 1 Ἱπτοτ]οσίίοπα], απά Ἱπ α]], 

οχοορί ἴ]ια Ἰαδέ, τοῦιίς (5 Οοπγῦ. Ίας 

τοπιατ]κοὰ) απ΄ Ππ[οτεπσο ἀναννπ {Τοπ Ρε, 

Ῥαι]’5 ἀοοϊτίπο Ὦγ απ άνοια. Τηο 

Ἠη{ατο ΟΕ {πα Ιπίετεπος πηά]κες {1 τενιι]- 

αΑΙΑΤΙΑΝΡΕΟ. Οµαρ. ΠΠ. 17, 18. 

. 18 εἰ 

. α ή 3 ᾿ 

οἰκοδομῶ, παραβάτην ἐμαντὸν 

είοπ ΟΡ (Ἰλοιρ]ί (ταχέως ἀποπηδῷ, απ.) 

οἴί]λοι Πιοτο ος Ίο αρρατεπῖ, απά νι] 

Ἡςιια]]γ βασσοςῖ ἴ]ιε Ῥεδί πποᾶς οἳ ΙΤ4Π8- 

Ἰαΐοη, 

18. εἰ γὰρ] “Γον ι ἀῑτοοι εοπ- 

Βτπιαϊῖοπ Οἱ να Ιππππεάϊατε]γ Ῥτουράϊῖπς 

μὴ Ὑγένοιτο (Ώειοτ, Ιιολιγὸ. τ. 1. ὂν Ῥ. 

165, ποίο), απᾶ Ιπάϊνοςί απά α]]αξίνε οχ- 

Ῥαηβίοι ΟΓ ἴ]ιο εὑρέθημεν ἁμαρτωλοί: !1 

ΕΥ μὴ γένοιτο ἵπ τεί. ἵο ΟἨτιεί, {ου Τε ἵ8 

ποῖ 1η βοο]ίηρ το ὃο ]ηδβεὰ ἵπ Πίτα, Όέ 

1η φοοΚῖης {ο τουι]]ά 11ο δαπιο είτισίατο 

Ελναί 1 Ἠανο ἀοείτογοά ({]οιρἩ ποῦ]οτ 

πηαϊοτία]ς πονν Πο ατοιπᾷ) τΠαί πιγ βἵη, 

ΠΙΥ ἵταπβστοβεῖοη οΓ Τ]ε Ίανν”5 ον ρτῖη- 

οἷρ]ος τοα]]γ 1ἱο. ΤΠ (ιο «Ἡαησε {ο {1 

1γδέ Ῥετεοῃ 5ἶης. ΈΊλοτο πιαν Όο α ἀε]ίοαίο 

αρρ]σαίΊοπ {ο Ὦε. Ῥεϊοχ ροιεοπα]]γ, κ πο 

ἑσ]οπιοπί] οαιιςὰ 15 οχργοςςεᾷ ἵπ {ΠΙ8 

ταῖΏετ ἴπαπ 1π ἴ1ο δοσοπά Ῥετεοῃ (ΑΛ1Η., 

ΜΥ.) : 1ὲ πηαδί ποί Ὃςδ {ογσοίίεη, Ἠονν- 

ονοΥ, {αῖ ἴ]ο {ογνογ α5 ο]] α5 {1ο 1ΠίΤοΟ- 

εροστίνο εἸατασῖετ οἱ Ὦί, Ῥαι]”5 νντίίπσς 

Ἰοαᾷς Ἠΐπι {Γεφιεη!]γ {ο πἀορί Επίς µετ- 

ασχηματισμὸς εἰς ἑαυτόν, 996 ϱ5Ρ. ΊοΠῃ. 

ν, 7 5.2 80 αἶἷςεο 1 Οογ. ΠΠ. ὅ εα. ἵν. 8 

ρα. σι. 12,4. 29, 90. πι. 11, 12, οἵο.. 

σοπΙρ. Ι«παρρ, Φογίρία Ταν. Αγγιπι. Νο. 

19, Ρ. 431, 437. 
--απᾶά ποϊμίπς Ὀοίίετ ἴηπ ]αῖ Ῥ]αςσθ,' 

ἸἼεγοτ. Ίο οπηρ]αςί5 Υοδί5 ΟΠ ταῦτα, 

πο ΟΠ ἐμαυτόν (Ο151.), ἴ]λο ροβίπίοπ ος 

ΠΙΟἨ [παραβ. ἐμαυτόν, Ποῖ ἐμαυτ. παραβ.] 

αἶηουνς 1ΐ εἸοατ]γ ἴο Όε ιποηρ]ιατίο, 

παραβάτην] ' α{γαπΦ(ΥΟΒδΟΥ)᾽ εοἶ]. τοῦ 

νόµου; Ηζςς5 εις μοῦ. [ίταη8- 

πτοβδος ππαπάαι] Ὠντ. Ῥυϊ ἵπ ν]ας 

Ρατιίοι]ας πιαπποτ Ἀυτε]γ πο «ἷπ ] 

Ἠανίπα {οιπιετ]ν ποσ]οσῖοά ν]αῖ ΙΤ ΠΟΥ 

τοηξβοτί᾽ (Ώο γ., ΑΙΓ:), ---ᾱ- 5οπιθνλαί 

πνοαἷὶς απᾶ απιο]Ιπιασιῖο ΤεΓΕΓΕΠΟΘ Το 

ταῦτα] ' {656 

εὑρέθημεν ἁμαρτωλοίν--- Ὀπῖ, 35 (ια 

{ο]]οννίπς γάρ, απά πε υπ{ο]άϊίπς ατσι- 
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’ ι{ ο [ο / 

συνιστάνω. "' ἐγὼ γὰρ διὰ νόµου νόμῳ ἀπέβανον ἵνα Θεῷ ζήσω. 

ΙΠΘΠ{ 56Ε6Π1 οατ]ν {ο τοηιτο, «ἴπ 1θςοή- 

είτιοίίπς Ὑ αι Τ οισΏί ἴο Ῥροτοθίνο ἶ8 

ΟΠΙΥ ἴοΠΙΡΟΓΑΙΥ απά ρτοραταίίνο, Το- 

οοηβίτιοίοπ. ΟΕ {Πα 8απΠο πηαίθτία]5 ἶ5, 

ἵπ τοδροςί οῇ Το Ίανν, πο ΟΠΙΥ α ἰαοῖί 

ανοννα] οἳ απ΄ ἁμαρτία (εὑρέν. ἁμαρτ.) ἵπ 

Ἠανίπς Ῥιι]]οά 1έ ἄονἩ, Ῥαΐς 18 α τοα] 

απά ἀοβηῖίο παράβασις οἱ αἲ] 15 ἆθερες 

Ῥτἰπαίρ]ος. Ἀο, γουγ ἀἰδίποιγ, ΟἨτγς., 

ἐκεῖνοι δεῖξαι ἐβούλοντο, ὅτι ὁ μὴ τηρῶν 

τὸν νόμον παραβάτης: οὗτος εἰς τούναντίον 

περιέτρεψε τὸν λόγον, δεικνὺς ὅτι ὁ τηρῶν 

τὸν νόµον, παραβάτης, οὐ τῆς πίστεως 

ἀλλὰ καὶ αὐτοῦ τοῦ νόµου. μμιτο 

εοιπ{ογ-αγσαπιοπέ {λαῖ {μα ΤΙ οἳ νοτ, 18 

Ία5 « σἴνοη τρ’ {αἶτμ ἵπ ΟἨτῖςδ, απά 5ο 

εοι]ά πεγογ οοηδίἆεσ ἴπε Ίανν α5 ργορατα- 

νο (Α1:), ἶ5 οὗ πο τεα] {ογοθ; {ο ἵη 

ια Βτδί Ῥ]ασς ἴο ἐγὼ Ἠπὰά ποῖ σένονι ἐέ 

αΦ, Ὀαέ Ἰαὰ οπ]ψ αἀάοᾶ {ο 16, απά ἵη 

λα ποχέ Ῥ]ασθ, 6Υὖεπ Ἰαά Ἡᾳ ἆοπε 5ο, 

Ἡα ππὶσλί οαιια]]γ εἨονν Ἠϊπιδε]έ α γεαί 

Ώποιισ] τιποοηςΟΙΟΙΙ5 παραβάτην. 

ἐμαυτὸν συνιστάνω] 'δεί πιεί 

7ογιραγᾶ,” « ἀεπιοπδίγαίο ιο ἐο ο: 

Ἠεξγε]λ. συνιστάνειν' ἐπαινεῖ, φανε- 

ροῦν, βεβαιοῦν, παρατιδέναι. Τ Πὶ5 πιθαπ- 

πα, “κἰποστί Απο Ισποίαπι, Επί, 

Ῥοπι. ΠΠ. ὅ, Ὑοὶ. 1. Ρ. 169), ἀθᾶπσες 
Άοπι ἴ]ο Ρτίπιατγ ΠοΒοΟΠ οοπεροποπάὲ ; 

ἐπί εδεεί συνίστηµί τι, οΟΠΙΡΟΒΙΠΙ5 οο]]θς- 

Ώρα απ τοπ οοπ{πθαπὲ αγσιπηρπ(15 

αλα ϊᾷ ἆοσεο :” 566 εχς. ἵπ Ἰγοίςδί, ῬΏοηι. 

11. δ, ῬεἨννοῖσἩ. 1 επ. Ῥοῖψό.ς.ν. Τπο 

{ΟΥ συνίστηµι (1ἱεο.], ΟΠΙγΥ {οαπᾶ Ίπ 

15(Ε2)4Κ.: πι. απά Ἐ{,, 56οπ15 α ΠἹετο 

σταπηπηα σα] σ]ο55, 

19. ἐγὼ γὰρ] “Γον Ι ὑπ εκ- 

Ῥ]απαίοτγ οοπΒγπιαοπ ΟΕ {Πε Ῥτουρᾶΐπσ 

αδερτίῖοἩ; ἴ]πο οτρ[ἰσαίζυο γὰρ 5ΠοπΊησ 

Ἠουγ (5 τεμαὐἰ]]Γαξίοπ οῇ {ηε Ίανν αοἰια]]γ { 
ΠΙΟΜΠΙ5 {ο α ἴταπβρτθςδῖοη οἱ 15 Επιιοί 

Ρτπαῖρ]ες, κ ]ο {ο οπαρῃαεῖο ἐγὼ αάάς 

Όια ἴοτεο απ νἱτα]ῖτγ οἳ ογκοπαῖ εχροτῖ- 

επςσο. Τη {1ο τοϊτοκροο(ῖνο το[οτοποο ο 

παραβάτης αἀορίεά Ὦγ ο γ. απά ΑΙ, 

(566 αὔονς), ἴ]ε γὰρ Ίο5δος αἲ] 15 {οτοο; 1έ 

πιιιδί οἵτλοχ ϱο τοίουγθς, πηοςί αν κννατά]γ, 

{ο μὴ γένοιτο (Ώ. Ν΄.) οἱ, 511] ννουδο, Ὦθ 

τοσατάοἆ α5 ππεγε]γ (απεϊίομα]. 

διὰ νόµου νόµω ἀπέβδανονι ' ἐλγοιρῇ 

ἔλε ἰαιο αἷθά {ο {λε ἰαιω.. ΟΕ ἴ]χο ππάΠΥ 

εκρ]απα[ίοης οῇ {ο5ο οὔδοιιτο νγονᾷς {1ο 

{ο]]ονΐπς (ἀοτῖνεά ππαϊη]γ οπα 01175.) 

αρροατς ὮΥ {ασ ἴλο πιοδί {οπαῦ]ο απᾶ 

εαἰἰδ[ασίοτγ. Τε τεςι]{ ππαγ Ός εατηπηθά 

πρ ΤΠ {μα {ο]]ονΊπς ΡοβΙίοῦς:--- (1) Νό- 

µος ἵη 6π(Ἡ «35ο Ἠᾳ5 {ο εαπιε πηθαπίησ, 

(2) Ταί πιοαπίης, α5 ἴ]ο οοπίοπέ Τθ- 

απίτος, πωςί μα 11ο ᾿[οδαίς Ίαν (νος, 
16), πο σταπιπια(ἶσα] ασιπιοιιίς {οαπάοᾷ 

ΟΠ {1ο αἈξοπος οἱ ἴ]ο ατίῖο]ε (Μιά ἀ]είοπ 

ὄπ ἴος } Πανῖης 8ΠΥ τοαἱ να]ἰάΙγ; 6οπιρ. 

εκχ. ἵη Ἴήπες, 6. δ 19, Ρ. 112. (9) 

Πε Ίανγ" ἱ τοσατάσά απάοτ ἴμο καπιο 

αρροοί α5 ἴπ Ώοπι νΙῖ. 6---13, α ῥᾷδκασο ἵπ 

5ιπϊοῖεεί απα]οσγ υντἩ {λε Ῥτεσοητ. (4) 

Διὰ νόµου πιιδί ποῖ 6 εοπ/{οιπά ο ντ 

διὰ νόµον ΟΥ κατὰ νόµον; Ττ να5 ἐλγοιισή 

ἴ]λο Ιπειγαπιοηία]ίγ οΕ {ο Ίαν (διὰ τ. 

ἐντολῆς, Ῥοπῃ. νἩ. 8) (λαιί (πο εἰπ[α] 

Ῥηϊποῖρ]α πνοικεά νι Ἠῖη απά ὈτοισΏέ 

ἀθαίλ αροπ αἱ]. (6) ᾽Απέθανον ἵν ποῦ 

πιστα] :]ορῖ να]εαϊχί᾽ (6Οπιρ. κατηργή- 

Όην ἀπὺ τοῦ νόµου). Ὠαί ΕΚΡΙΕΡΕΟΣ (επιογ- 

αἰῑψ νν]ιαί ἵ5 α[τοτννατά5 πιοτα δρεοίβεα[ἶψ 

εχρτεξςοά ΙπΠ νετ. 20 Ὦγ συνεσταύρωμαι. 

(6) Νόμω ἵδ ποί πΙετε]γ ἴμα ἀαιῖνο «ος 3 

τοίοτοησθ (ο, Ῥαπέ α 5ροάο» ο ἀαίῖνο 

ὁοοπιτηος! 5᾿ {ο οχρΓοξδδΙοηΣ (ων τινι απᾶ 

ἄπυβθαν τινι Ἠανῖησ α υὶάο αρρ]οπίϊῖο ς 

β6ο Ἐτίί7. Ποπι. κὶν. 7, Υοἱ. 1. Ρ. 16: 

---ε1 ἀῑεὰ ποῖ οπΊγ 45 οοπσστης {ο Ἰανν, 

Ῥαέ α5ξ ἴπο Ίαν τοφιίτεᾶ,” Ίε 

Ψο]ο εἶαιδε {ποηῃ ππαγ {μις Ὀρ ρατα- 

Ῥηταφοά: "1, ἐλγοιμἠ έλο ἴαιο, ονῖης {ο 

εἰπ, Ίνας ὈτοισΏί Ἱππᾶος 15 οχκο; δέ 

Ἠανίης πιπάοτσοπο ἐλῖς, ννἩ, απ ἵπ {1ο 

Ῥετκοπ οὗ ΟἨτῖδί (6. ΠΠ. 13, οοπιρατο 2 

0ος, Υ. 14), 1 ἀῑεα έο έλα Ίαιο ἵπ 1]ιο 1]]- 

εξί απἆ ἀθοροςί 5εηςε, --- Ὠείπς Ὠοί] {τος 

Ίοπα 116 «Ἰαΐπ15, απά Ἰαγίης εαΗςβεὰ ἵε5 
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Ὦ Χριστῷ συνεσταύρωμαι' ζῶ δὲ οὐκέτι ἐγώ, ἕῇ δὲ ἐν ἐμοὶ Χρισ- 
/ 

τος. 

ους. Τ]ο ἀΤοτοπος Ὀοίννοση (]ῖς απά 

νο οοπ ήπιο. ἠπτοτργεϊαιίος 1ος ρηϊοί- 

Ῥα]]γ ἵπ νο Γα]]ος πασαμίπς αδείσπεα {ο 

ἀπέβανον, απιά 15 το[θτοπςο {ο συνεστ. 

Α. οπτο Γι] Ἱπνοδίϊσαίίον νν]] Ὃο {ουιιά 1η 

Τειοτὶ, 1νεγὸ, Ἱπ. 1. 2, Ῥ. 164 εα. 

(ήσω] '7ιαγ ἐἶοε; ποί α Μαίάτο (ΑΙ), 

--- απ ἀΠΟΠΙΔΙΟΙ5 Ἱιδασο (560 1οί68 ΟΠ ΝΟΥ, 

4). Όναί 19 18 ΔΙΤΕΊΥ ΙΠΠΟΘΟΡΑΣΗΥΥ {ο οὓ- 

αάο οπ. {ο Ῥγοδοπί Ῥαδδασο --- Ὀιέ ἴ]α 

τοβιι]ατ αρ, δὴ], (1. Ίμορς. ν. 10), ενα 

ἴοηςο οἱ ο ἀορεπάοπί οἼαιιδαε Ὠοΐηπς ἴπ 

Ἰάἱοπιαϊῖο αοσοτάαπσς να ναί οἱ ἴ]α 

Ἰοαάίπς πποπηῦοςς οοπηρατο Ῥομπια][ο]ά, 

δγπί. ὁ 144. 1, Ῥ. 296. 

20. Χριστῷ συνεστ. ΄Ι /αυῦς ὄθυπ 

απά απι ογιοἰ]οα ιο ΟΛ; πιοτθ 

οχαοί εροοΠσαίῖοπ οῇ ἴε ρτοσσάῖπς ἀπέ- 

Φανον. "5 συνεσταύρ. Τΐ ποσά 5οατοΘΙΥ 

Ῥο εαϊᾷ, ἀἷά πο οοηβὶδέ ΠΠΕΤΕΙΥ ἵπ {πο 

οτιοϊἱκῖοι οἱ 1116 Ἰη5ί5 (6]. ν. 24, (ἀτος.), 

Ῥαΐ ἵπ Ὅλαί απίον η] ΟΗὶςέ ασοοτάῖπς 

{ο νο] {ο Ῥε]ίονογ 5Ίατος {Πο ἀθαίλ 

οἱ Ἠϊς ογπσῖῃεὰ Τοτᾶ; ἐπείδη ἐντῷ βαπ- 

τίσµατι τοῦ τε ὢανάτου καὶ τῆς ἄνασ- 

τάσεως τύπον ἐπλήρουν, συσταυροῦσβαι 

ἐλέγοντο τῷ Χριστῷ, Τ]ηευά. ἈΤορς. πι 

ου. (ὢ δὲ οὐκέτι ἐγώ] 1] 

Εἴυο ]ιοιρεῦογ πιο πε ηι/δε[{, ἰ. 6. ΤΙΥ 

ο]ά εο]{: εοο Ίλοπι, υἱ. 6, απά οοππρατο 

Νοαπᾶ. Γζαπέ., Νο. 1. Ῥ. 43232. (Βο]μπ). 

γιο [απ ]ίαχ Ὀπξ ΘΙΤΟΠΘΟΙΙ5 ῬιαποίαΊοη 

οἱ Οχὶς «Ἰαμςο (ζῷ δέ, οὐκέτι ἐγώ, (ῇ δὲ 

κ.τ. λ.) Ἠα5 Όσοι τἱβΏ(1γ το]οστοά Ὁγ αἲ] 

τεσοεπῖ οὐ[ίοτς οχεορί Βόλο]. Το οΏ]γ 

Ραδεῖπς ἀΠοι]ίγ 5 ἵπ {ο Ἡδο οἳ δέ: Τε 

ἆοος ποῖ εἴπαρ]ν οοπΊίπιιο (Ἠήσχ,, Ῥοἵ]ε), 

οἳ οχραπά (Ό5ε.) νε πιραπίπς οἱ Χρ. 

συνεστ. Ὀπῖ τονοχί5 νι 15 τοροι α- 

νογεα{ἶνο {0τ0θ {0 ἵνα Θεῴῷ (σω, συνεστ., 

Ῥαΐπςσ ποῖ 5ο ΤΠΙΙΟ] α Ππ]ς Ἱπ. {1ο οἸιαῖπ 

οἳ (λοιρ]έ, 48 α ταρῖὰ απᾶ α]πηοδέ Ῥατοη- 

{λοιῖσα] εροχοσοβῖ5 ΟΕ ἀπέβανον. 

6 δὲ] Ί]ε δὲ ἆοθ ποί Ἰπίτοᾶμος ΑΠΥ 

ΑΔ Ν ω) ” 3 { η] / ων) ω . 5 ο) ” 

ὃ δὲ νῦν ζῶ ἐν σαρκἰ, ἐν πίστει ζῶ τῇ τοῦ υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, 

ορροβίίοπ {ο ἴ]ο Ῥτουθάϊπς πορανα 

οἸαδο (16 νοι]ά πο ῶο ἀλλά), Όαέ 

εἰππρ]γ πιατ]κ5 ο οπιρΠαίίο τοροιίοῃ. 

οἱ ἴ]ιο Βπ1ο νοῦ (Πωιαπς, 1αγέίλ, δέ, 

2. ΙΤ, Ὑοἱ. 1. Ῥ. 168), Παδί τειαἰπίπΡ, 

Ἰοννονοι, {λαί ειῤ-αάυσεγκαίίυο Ίοχορ 

νν]ίο]ι 15 80ο ΟΟΠΙΠΙΟΠ νο α οἶαιιδα 18 

αἀάσά, οχρτοβείησ α πονν, {οιρ]ι ποῦ 

α ἀἱρείπηί]αν (οιρΏέ; 6οο Ί]οίζ, Ώευαν. 

γοἱ. τ. Ῥ. 961. Οµ πο ἀοσιτίπα] 

Ἱππροχί οῇ (Ἠ ἐν ἐμοὶ Χρ. (' Οτι απᾶ 

Ἠιε Μρίτις ἀννο]]ίτς ἵπ. ἴ]οτη, αι 45 ἴ]ε 

που] οἳ {αῖτ εοι]5 πιονῖης ποπ Πίο 

βιιο]ι ὈοίὮ 1πννατά απά ον ανά αοἴ1οΠΒ, 

45 1π 1ο εἰρ]ῃί οἳ ἄοά ατο αεοερίαὺ]α”}, 

ϱοο Ἠοο]κοτ, βεγπι. Π1. 1, Ν οἱ. τα. Ρ. Τ64 

«5. (ο. ΤΙ εῦ]ο.) ὃ δὲ νῦν (ῶ] 
«968, έλα ἱγο ιο]ιίο]ι ποιο 1 ἐἴοει εκρ]απ- 

ἴΟΤΥ απά ρατίία]]γ οοπορβεῖνο «Ἴαμρο, 

οὐνίαίίπσ {πιο Ῥορδίρ]α οὐ]οσίίοι απδίης 

Πσπα ἴ]α οοπηίπς ποοιηρα υγ οἳ ια 

Ββδετίίοη (Ὦ ἐν ἐμοὶ Χρ. ντ] ἴε {αοῦ 
οἱ {Πο αοίιια] (Ὥν ἐν σαρκί: “Ιέ ἵς απο, 

β4Υ5 {1ο Αρορί]ο, «1 4ο γοί νε ἵπ {μα 

Βο5Η, απ οαγίἩ]ψ αἴπποβρηοια ἵν κ] 
ατουπά της, ὅμέ ονεπ (Ίνα 1 Ίΐνο απά 

Ὀτοαίμο 1π {πο Ῥιγο εἸοπιεπί οἱ Γαλ, 

---{αϊελ ἵπ Ἠϊπα νο Ἰονοῦ παπα, Ύοα απᾶ 

(καὶ) βανο ιο] Ῥτοοί οἳ 15 Ίονο, 

γι] τοσατᾶ {ο ἴ]ο οοπείτασίῖοπ Τε 18 

ΟΠΙΥ πθοθξξατγ {ο οΏβεινο {]αί ὃ 15 πού 

ἑαποά αἰθποί αἆ 1ὰ απο” (Υπο), Όαέ 

Αἰπιρ]γ {πο αοσις. οὐ/οσὺ αἴιον (ῶ, 5οἳ]. 

τὴν δὲ ζωήν ἣν νῦν (ῶ: οοπιρ. Ἠοπα. γ. 

10, ὃ γὰρ ἀπέβανε, παπά 5906 Ἐτίίσ. ἴπ ἴοο., 

γο]. 1. Ρ. 395. δὲ ἶ5 {μι πού 

πΙοτε]γ οοπιπια(ῖνο (Ώο Ἠγ.), Ὀῖ «ογνος 

Ροί] {ο πα απά οχρ]αϊπ {μα ρτοεοεάίπς 

νοτᾶς (οοπαρ. 1 095. 1, 16, απά ἨλΊπον, 

αν. ὁ 65, 7. Ὁ, ρ. 9935) 1 ἵπαο ορροεῖ- 

ἄνο {οτοο Ὀεῖπς ειι{ΠοἸοπί]γ οἶσατ νετ. 

ἴλνο βιρρτος5οά {λοισμί (56υ Ὀο]ονή) ἶ8 

Ῥτοροτ]γ παρρ]ίοά; 56ο Ί]οί7, Ώευαν. 

γο]. τ. Ρ. 506. νῦν] ῶηε τείετ- 
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τοῦ ἀγαπήσαντός µε καὶ παραδόύντος ἑαυτὸν ὑπὲρ ἐμοῦ. ἃ οὐκ 
ἀθετῶ τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ. εἰ γὰρ διὼ νόµου δικαιοσύνη, ἄρα 
ἈΧριστὸς δωρεὰν ἀπέφανεν. 

επος οἳ {Πῖ5 ρατίῖε]ο ἶ5 ἀοαδα 1, Τέ πα 

εροοίξγ ἴ]α Ῥετίοά εἴποο {ο Αροςι]ο5 
οοπνΕΙΒΙοΠ, Ὀπί 15 τηιιοὮ. πιοτο Ρ]αιΙδιΙΥ 

τε[οιτοὰ Ὦγ ΟἨ5Υ5., Τηουά., αἰ. ἴο ἴ]λα 
.Ῥτεδειί 1ο ἵπ {πο ΒοξἩ, «Ίαο υ]ία πια 

τοιγοςίτίς; 966 ΡΠΙΙ. ἶ, 22. ᾖἆἹπ ἵἴπα 

{ΟΥΠΙΘΙ 0356 {πα οπαλ{αίῖνο απᾶ {αοῖ]γ 

οοπίταςίἶπιςσ ἐν σαρκὶ (’ οατίΏ]γ εχἰδίεηςς, 

ελα Ἱπ Το Ῥπεποππεπα] Υνοτ]ά, αἰσθητὴ 

(ωή, 0Ἠ1γ5.: οοππρ. Νή]]ασ, οπι δι, Ἡ ο]. 

1. Ῥ. 4235, Ο]ατ]κ) ννοι]ά 86ο ἩΝΠοΙ]γ 

βΙΡΟΤΗΙΙΟΙ5. ἐν πίστει] "πι 

αμ  Ἔπαο Ιπείταππεηία] 56Π5ε, /ὂγ 

{αΙ{Ἠ, πἀοριεᾶ Ὁγ Τ]οοᾶοχοί, απά 8ετο- 

τα] αποϊεηῖ α5 νγε]] α5 πιοάργη εχΡροδίἴοις, 

ἵ5, {ποιςσ] πεχασί, ποῦ ρταπιπιαιἰσα]]γ 

ππίεπαῦ]ο, Τηο ἆθοροτ πιθαπίησ ο{ {λα 

ννογςς 15, Ἡούπεσαν, {πας οοπαρ]οίεΙγ 1ο56. 

Οµ. ειίς «ζέο Ίπ {αἱ 9ος ἴἨ6 ππἰᾷᾳ]α 

απά Ἰαΐίοτ Ῥοτίίοη οἳ α Ῥτοίοιπᾶ Ῥαροτ, 

«Ρεπιεγ. σιπι Βεηγί[ε εν Ποφίοη,) 

Ῥγ ΤιουἩ]ες, έιιζ. α. Ιλ, {οι 1861, 

Ῥατί τν. τῇ τοῦ υἱοῦ τοῦ 

Θεοῦ] “παπιεῖψ έ]ιαί οὗ έλιε Νοπ οὗ ἄοας 

ἀἰδιποίνο, απά νΏ 5οἶεπιῃ επιρ]ηας!5, 

--ἴπε Ἱπβοτιοῃ οἱ {α ατίῖσ]ε 5ατνίπς 

Ὀοί] {ο 5ΡρεοΙ{γ απᾶά επηαποθ, «ἶπ Β46, 

εἶαπο ΕΠΙ ἆαῖ᾽ (5εο ποίος ον 1 Τίπι. Ἱ. 

19, απά οἩἳ 2 Τίπο. 1. 19), πΥΠῖ]ε {μα 

αἀσιςσε πο, Ὁγ Ἱππιαίπς {ο ἴταθ 

{ουπίαϊπ οἱ Π{ε (1ομπ ν. 26) ἴοπᾶς {ο 

αάά οοπΒτπιαίϊοηπ απᾶά αβδΙΤάΠςΘ; ὅταν 

περὶ τοῦ Υἱοῦ νοεῖν ἐδέλης, μαδὼν τίνα 

ἐστὶ τὰ ἐν τῷ Πατρί ταῦτα καὶ ἐν τῷ Υἱῷ 

εἶναι πίστευε, ΑἴΠαπ. ον Μαέ. χι. 27, 

γο]. τ. Ρ. 163, (ε. Ῥεπος.). Τα 

τοαάῖπσ οἳ Ἰαολπι. τῇ τοῦ Φεοῦ καὶ 

Χριστοῦ, τοῦ ἀγ. ἵ5 δαρροτίεά υγ ΒΡΙΕΩ: 
ΟἸατοπῃ., ---- Όαίέ ης ουετγ αρροαταποθ ο 

Ροῖης α Ρ]ο55: 95ο6 Ἄ[ογοτ (οτιῖσα] ποίθβ), 

Ρ. 29. καὶ παραδόντος κ.τ.λ.] 

ἑαπᾶ (85 α Ῥτοουξ οἱ Ἠῖ5 Ίονε) σαυε ΠΗζπι- 
δεζῄ,᾽ είο. ; λε καὶ Ὀεῖπςρ ἐξηγητικόν, απιά 

ἸΠαδίταῖνε]γ κερ]οϊπίπσ {πο Ττασεῖσα] 

Ῥτοοί; 8966 ἘτίίΖ. Πο. ἱκ. 23, Νο]. πτ. 

Ῥ. 959, απά οἩ {5 απἀ οίπες Ίσες οἱ 

καί, ΠΟΙΘ οι 1]ιζ. ἵν. 12. ὑπὲρ 

ἐμοῦ] /ον πιο «ρτο πιο Ναἱσ.; ἴο 

8ἴοπΠ6 {ΟΥ πιο απά {ο 84Ψο6 16. Όηπ πα 

ἀορπιαισα]ὶ πιοαπῖης ΟΕ Τί Ῥτερ., 568 

ποῖθς οἩ 6]. ΠΠ]. 19. 

2]. οὐκ ἀφετῶ] “Ι ἆο ποέὲ πιαλο 

υοῦα «πι :) πο : αὐμοῖο,” α]σ., 511 

Ίος ἀτιμά(ω, Τηεοά., ---- Όαί «ποη ἐγγαίαπι 

{αο1ο, 5οἵ]. «πί ἀϊσαπι Ῥεγ Ίοσεπι 65ο 

ἠαδήαπι, Αασιι οοπιρατε 1 095. Ἱ. 19, 

τὴν σύνεσιν τῶν συνετῶν ἀδετήσω; 1. 

ΠΠ. 16, ἀφετεῖ (διαδήκην); 35ο 1 ἈΤαοο, 

κν. 27, ἠψέτησεπάντα ὕσα συνέφετο αὐτῷ; 

απᾶ Ππεηιεπ{]γ ἵπ Γο]γΏ., 89ο Ἀολμηγεϊση. 

1η. 8.ν. πο νετὺ 15 5οπιθίῖπηες {οππᾶ 

η ἴΠ6 π]ῖ]άετ 8εΠ56 οἱ “ἀοδρίείπσ, «τ6- 

Ἰοοίπσ.᾽ εἴο. ---- ΝΕ ΕΥΣΟΠΣ (1μικα κ. 

16, ᾖομπ κα. 48, 1 Τ]μος, ἵν. 8): Όαε 

εῖς ουσΙοι5]γ {α]]5 εποτί οἱ {με ππραπῖησ 

Ίπ ΤἴηΠο Ῥτεδεπί οοπίοχ{, τὴν 

χάριν τοῦ Θεοῦ] 'ίλο φγασο οί ἄοᾶν 

α5 «πουν ἵπ ἴμο ἀεαῖἩ οἳ ΟΠτῖξ, απᾶ 

οασ αςαβοαίίοιπ Ὦγ {αἰτα ἵπ Ἠίπι: ποί 

ετπα 6ο5ΡεΙ, α5 Ἡαπιπι. ον Πεῦ. κΙΠ. 9. 

Τη. οας Παςαβεοαίίοη, α5 ντ ἶ5δ νε]] εαϊά 

Ίπ ἴηο Ποπιιοβ, ἴ]οτο α1θ {ᾖγου ἴΠῖπσς 

ννΠΙοὮ σο {οσοί]ιατ, ----οπ (οά”5 ρατί Πίς 

σγασο απὰ ΠΙΘΙΟΥ;: προπ Ολγίκί5 Ῥατί 

ἴλο εα{ἰς[ασΠοη οἳ ἄοά”ς Ἰπρίσος απᾶ 

προπ ουχ Ῥατί {τάς απᾶ 1να]γ {αἴ(Ἡ 1π 

{μ6 πιθτ]ί5 οἳ ὄεδαις ΟἨτῖδ, ον Φδαζυαξ. 

Ῥατί 1. γὰρ οχρ]αῖης απ ]1δ- 

Ώβος ἴ]ιο Ρτουσάϊπσ ἀοο]αταίιίοπς “1 5αγ 

οὐκ ἀφετῶ, ον Τι 5 απ Ππιπιοάϊιαίο ἵπ- 

{ετεπορ {Παΐ 1 {πο Ίαν; εοα]ἀ Ἠανο Ῥθδεπτ 

{Ώο πησθάῖαπα ΟΕ δικαιοσ., ΟΠτὶςίς ἀεαί]ι 

πνοι]ά Ἠαγο Ὄθεη Ῥιιχροδο]οςς.᾽ 

διὰ νόμον] 'ὂψ Ίπεαηδ οἱ {λα ἴαιο 5 

ἃ ΠΙΕΔΙΙΠα ΟΕ δικαιοσύνη: επιρλαίῖς, αξ 

πο Ῥοβίοι 811ο0Υ/5, απά απθϊ(]οίῖσα]. {ο 
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Ο θνο κ (αἹπήαπο, ἵα πο 

Όιο Βδρίε νο γο ανα 

ΔΙ ΑΤΙΑΝΒ, ΟΠΛΑ, Π. ϱΙ---ΠΠ. 1. 

ΤΠ. Ώ ἀνόητοι Γαλάται, τίς ὑμᾶς ἐβάσ- 
τεσεῖνες απ ονίάσπος Όλα ς {αλτἱβοσίίοι 9 Ὁγ βΗ]1, απά πο ῦγ νο νγοτ]κ οὗ νο αντ 

Χριστὸς ἵπ {]νο καοσθοζῖης οἸπμςο, ΤΠ {]νο 

Ῥτοδοηί νογκο τν ἵ9 ἵπ εβοοί αβδοτίοὰ ται 

ἴλιο νόμος ἵδ πο ἃ πιο ἑππι ΟΕ δικαιοσύνη 

(εἰς κτῆσιν δικαιοσύνης ἀρκεῖ, ους.) 

π οἩ, 1. 11 1 ἶ5 απδοτιοά ποῖ {ο Ὄο {λα 

βΡλογο οἳ 1τ, απά ἵπ οἩ. Πϊ. 21, που ἴ]ο 

ογ/ὗι. δικαιοσύνη] '{φί- 

υπ ας] ΒΥΣ., «ιδία, 
σ 4 

Ὑμ]σ.: πο οηιἱνα]οπί {ο δικαίωσις 

(ὙΝἸαϊσ]γ, Π)αφ6γς, εἴο., ὃ 4) πο γαί, 

ειτίοτ]ν σοηειἀετος, ἴἶνο τοδι]ί οἳ 1έ, Ὀαΐξ 

ΡΡΥ. ἵπ. ἴλλο πιοδί Ιπο]αδίνο πιοαπίπς οΕ 

ἴπο {6ΓΠΙ ---- ΓἐφΛ/ευιΙΦ6ΝΑ, ΝΠοίἨετ ἵπι- 

Ῥιτοά, Ὁγ. νο] ννο απο αοσοιπίθᾶ δί- 

καιοιι ΟΥ Ἰπ{αδεὰ απά Ἰπ]οτοπί, Ὁγ. νν Πίο 

πο οι] Ὡς {οιπά 5ο; 966 ΤΤοοΚοτ, Φογπι. 

Ἡ. ὃ, 91, ννηθτο ἴ]ο ἀῑξιιποίίοπ Ὠδίννορῃ 

Παφηθνίης απιά εαπο{νίπς τἰσΠίοοΙβποΒΒ 

ἶ5 ἀτανντ ος ντ] αἀπϊταῦ]α Ῥοτδριοι{γ. 

Οµπ ο πιοαπίησ οἳ {πο πνοτά, 566 Απ- 

ἀτοννος, δογπι. ν. Νο]. ν.ρ 114 (ΑΔ. Ο. 1Τ.:), 

Ἠγαἰοτ]απά, ο ιδέίβ. Ν οἱ. ντ. Ρ. 4, απ {ος 

εοπΠο αοιῖο ΤοπΙαΓΚ5 οἩ. 15 Ἰοχίσα] αδ- 

Ῥοεί5, ΚΟΚ, Ποηιαίπδ, Νο]. Π. Ῥ. 2176. 

ἄρα]) ' {ον {. ο. ' ἴηο οὐνίοις π[εγεποἙ 

1. Οπ ο πιοππῖης ΟΓ ἄρα, 566 ΠοίθΒ, 

ομ. τν. 11. δωρεάν] “Γον ποιρλέ, 

τοὐ/ιοιέ σαιι8ε»’ πο στο «βιδίτα” (.τοι.), 

εκῖπο οβοστιι,---- Ὀαέ /θὗπο Γιδίᾶ οαιιδᾶ, 

Μέση. ΥΠΟ. 1. Ῥ. 161 5 περιττὺὸς ὁ τοῦ 

Χριστοῦ Φάνατος, (0Ἠ1γ8., 5αρεΓβ116 ΠΙΟΤ- 

{115 οι ΟἨΤ, Ζοτοπιο: οὐππρ. 0ἨΗ Χν. 

90, ἐμίσησάν µε δωρεάν; αδαΐπι Χχχὶν. 

(κκχν.) 7, δωρεὰν ἔκρυψάν µοι διαφφοράν 

(γπιπι, ἀναιτίως). ο Ὅδι, ΝΠΙΟἩ {1 

ΤΙΧΧ ΠοηΠοΠΙΙΥ (παπε]αίο Ὁγ δωρεάν, Ἠα8 

ένα πιοαπῖπσ «Ιπ πι]]απῃ Ώοπιαπ ΒΠΟΠΙ, 

45 νο] αξ “στα(ἶς απά «Ππιδίτα :”. σοπΙρ. 

(ρδοιπ. 1,οπ. 8. ., ὙΟΙδί, ο Πεὐγαίδηε, 

νι. 6, Ρ. 228, 229. 

Οπλρτεπ ΤΠ. 1. ἀνόητοι Γαλ.] 

/Γοοὐΐκὴ (αἰαίαπς,᾽ {ονῖιᾶ απᾶ ἱπὰῖίσ- 

παπί αρρ]σθίίοη οὗ {ο τερα]ί5 οἳ {1 

Ῥτοσθάϊπς ἁοπιοπδίταίῖοπ {ο ἴ]νο 886 ο 

Ἰή» τοπ 1, Τ]νο ορίτ]οί ἀνόητος 15 α5δοᾶ 

ἵπ ἴμτος οἱ]οτ Ῥαδαρες ὃν δι, απ], ---- 

Ἠοπι, Ἱ. 14, οΡΡ. ἵο σοφός; 1 Τίπη, νἰ, 

ϱ, Ἰοϊπεά ννΊτ] βλαβερός: πι. ΠΠ], ὃν ΑΙ] 

ἀπειβὴς ἃιὰ πλανώμενος, -- απὰ ἵπ αἲ 

β6θΠ15 {ο πιατ]ς ποῖ 5ο ΠΙΙΟἩ α ἀι]ποςς ἴπ 

(«Ιπβοηρα1!, νυ]σ.), α5 α ἀε[οίσπο ἴπ, 

ος τα1]λος απ ἐπδι(οίοπί αρριἰσα(ἶοπ οᾗ, 
. ώτ 

ἴ]ιο νοῦς; οοπηρ. Βν1. μα” ου 

[ἀοειιτιί πιοπίε], απά Ίωκο αχὶν. 16, 

π΄ηογο γνη]]α βραδὺς τῇ καρδίᾳ ἀεποίθβ 

{Ίο ἀοθ[οσι ἵπ ᾖααγί, ἀνύητος 8ΘΕΠΙ5 {ο 

πηβχ]ς ο ἀείοσί ἵπ Λεαα; οοπαρ. Τπετπῃ. 

ΒΙΟ. 1 Ῥ. 144, Ὑηοτο ἰπὶ5 ννοτὰ 15 ἀ9- 

Άγιο εοππεν]αί ατηβοϊα]]ν, Ὀί τίσ]τ]γ 

ἀἰεηπσι]ς]εὰ {Τοπι ἄφρων απά ἀσύνετος 

νήσο] 8οοπα Το Ρροϊπί τοδρες(ινε]γ ταί]ες 

{ο «βοηΠβο]εξεηθςς) αι «51ο/πεςς οῇ ἩπάςΓ- 

εἰαπάίης.᾽ Ίτ οαηποί {Ἠοι Ὦρ α45- 

βοτίοὰ (Ώτονπ) {λιαί [πο (αα]αίαπς ννοτθ 

τον οτυϊα]]γ οέηρίᾶ; «οπαρατο (α]]ΐπι, Η. 

οἱ. 184, ἄφρονι φύλφ. Ἰλπεπηϊρίης, 

ν΄Ἡο ἨΙπιβο]/ εροπί 80Π1Π6 πιο ἵπ {1ε 

(ἴηοῃ οχίοπἀοά Ἐοχυίς. (7εο». Νο]. τι. 

Ῥ. 964) Ῥτονίηςο, Ρῖνο α νετ ἀλῑοτοπέ 

οἸατασίοτ: οἱ δὲ ἄνδρες ἴστε ὅτι ὀξεῖς καὶ 

ἀγχίνοι καὶ εὐμαδέστεροι τῶν ἄγαν Ἑλλή- 

νων' καὶ τριβωνίου παραφανέντος ἐκκρέ- 

µαντι εὐβύς, ὥσπερ τῆς λίβου τὰ σιδήρια, 

Οναὲ. 93, αἆ ΒῃΠ. Ρ. 2999 (ο. Ἠατάυίη). 

γοκαἰΗτγ απά ἹποοπείαΠΕγ, 35 ἴ]ο Ἐρίδ- 

(1ο εἶλοννς (οοπΏΡ. πΠοίο οἩ ο]. Ἱ. 6), ννετε 

{πα ἴτιο ελαταστοτῖει]ος οἳ {1ο (α]αίίαη. 

Τοο]Ιδηηοςς πηιιδέ Ἠανο Ὀθεπ ο/ἵοῃ, α5 ἴπ 

ἴἶνο ρτοδεπί ϱᾳξο, ποῖ απ πππαίιγα] 60Π- 

οοπα{απέ. ὑμᾶς ἑβάσκανεν] 

«οἱ δοιοζέοὖι γ/οιι, « {αβοϊπανΊί νο», Υα]ᾳς, 

Οᾖατοπι. Πο νοτὈ βασκαίνω ἵδ ἀοτῖνεά 

Ποπι βάζω, βάσκω (ΡῬοιι. Εέψπι. ΕΟΥΡΕΛ. 

Το. τ. Ρ. 271), απᾶ ροταρ» αἰση]βεα 

οτἱσίπα]]γ «πια]ὰ Ππσιιᾶ ποσοστο; οοπιρ. 

Ῥοπίογ, Ἡιιγσεβίες. Ν οἱ. π. Ῥ. 104. Ἠστε, 

Ἡογγθυαχ, {1ο τοίοτοποο αΡρρεατς ταί]ετ {ο 



μμ... 

Οπλε, ΤΠ.1,9. αΑδΔΙΤΑΤΙΑΝΕ, θ56 

κανεν, οἷς κατ ὀφναλμοὺς ᾿]ησοῦς Χριστὸς προεγράφη ἐν 
4 - ώ / υ ο) / / ο) . ” σ ω) 3 ὑμιν ἑσταυρωμενος; " τοῦτο μόνον Νέλω μαδεῖν ἀφ ὑμῶν, ἐξ 

Ώιο Ὀουνϊίσλίπς ἵπῄιοηςο οἳ {ο ογ!] ογο 

(εοπιραχο Ἠος]ήβ. χῖν. δ, βασκαίνων ὀφ- 

Φαλμῷ, απιὰ 9ο Ἠ]δπου, ὄπ ζοο., ΝΝ ΙΟΥ, 

ΙΒ. Ατει «Ζααῦοτοί ) {οιρ] πο 

πεοεδεαπΙ]γ {πο ονΙ] εγε οξ ὀπογ, (0Ἠ1γΑ.; 

ΟΥΡ. ΑΥΤ. Χου λα) 35 ἵπ ἐλῖς ]αξίος 86Ώ56 
νι λ5) 

βασκ. ἵδ ΟΟΠΙΠΙΟΠΙΥ ννἩ α ἅαέ. (16 τπ 

Έεε]ας. αἰν. 6, Ίσπαί, Ἰοηι. 8, νη] 

8σοι5.); 966 Τιοῦεοῖκ, Γη. Ῥ. 465, 

Ῥϊεχεου, Πογοαίαπ, Ῥ. 4Τ0. μα 
αα41ῆομ, τῇ ἀληβδείᾳ μὴ πείβεσβαι [1ἱ6ο. 
νηἩ ΟΡΡΕΡΙΙ πιβ,; Ὑι]α, (Ῥιέ πο 

811 πηςς.), «ΠΠ. -Ρο]., αἱ.;: Αίἱ., Ίδοά.], 

15 τσ]{]γ το]οοίοά Ὦγ πιοδέ πιοάστπ οᾱἷ- 

{915, θοί] α5 ἀοβοῖεηί 1π οχίοτπα] α{ΠΟΓ- 

1τν [οπι(έοᾷ ἵπ ΑΡΒΡΙΕΙΕΑ: 9 πηβς.; 

Υτ., απά ποατ]γ αἲ] Ὑν.], απάἆ 5 απ 

αρρατεηπί σ]ο5ς {ποπ ϱἩ. ν. 7. 

προεγράφη] ΄τοᾶδ ορεπῖγ οέ Τον], 

ερτοδοπρίας ορ, Ὑμ]σ., ΟἸατοπ. Τ]ο 

πηραπίης ΟΕ {Πῖς υνοτά ας Ώθοι τητιο]ι 

ἀβειξεεά. ΈΤ]Πο αποϊεπί (εοπιρ. 3Υτ.) 

απά Ῥορυ]ας ϱ]ο5 {5 ἐζωγραφήθδη (Τ]ο- 

ορἩ., (βοµπι., απᾶ αΡΡΥ. ΟἨΥΕ., Τηοοἆ.), 

Ῥαέ πηλοαξ αΠΥ Ἰεχίσα] αα{λοσίγ: {οχ 

ΟΟΠΊΠΙΟΠ α5 ἶς {1ο 15ο Οἱ γράφω Ίη ἃ Ρίο- 

{ογία] 96Π56, {Ἠθτο αρροαΙ5 πο οργίαἶπι Ἱπ- 

βίαπεε ΟΙ προ γράφω Ὀοῖπς 6γοχ 5ο ιιδε : 

566 Ἠείτῖα, δέκα. α. ΥΜΕ. 1890, Ρ. 96 εα. 

Ὕγο σαΏ. (Ποπ οπ]γ βα{ε]γ (παπε]αίο προε- 

γράφη ολοι (α) «απίεα δογἰγέιιν οδέ, οἵ 

(8) «Ραΐαπι κογἐνέις δέ.  Ῥοΐννγοση ἴηοβο 

1 19 ἀΗΠοι]έ {ο ἀθοίάο. Οοπείάστοὰ ζος- 

ἐσαΙίγ (α) 8ΕΕΠΙΒ {16 πιοδί Ῥτοῦαῦ]ο; {οτ 

{ποιςἩ (8) ἶξ αΡΡΥ. ἴἩε Πιο ΟΟΠΙΠΙΟΠ. 

πιοαπίης ἵπ Ἠε]]οπίο υντῖέοτς (Ῥ]μέατο]ι, 

θαπιζέ, ὁ 11, οοπαρ. Ῥο]γΏ. Πίδέ. καχτι. 

21. 13, α].), γα 1π {Ίο {ητος οἴλοτ ραδ- 

βασος ὑπ {λε Ν. Τ. ἵπ γΥηίοἩ προγράφω 
Ο6ΕΙΙΑ, Υἱ., Ἠοπι. Χν. 4, Ἠρῃ. 1, 8, 

Πας 4, Τε ἱ5 αδεᾷ 1π {πο {ογπιογ 80Π50. 

ῬοϊἩ πιεαμίηα» οσσἩσ {π {ηο ΤΙΧΧ: (α) 

1π 1 Ἐφάτ, ΥΙ. ὁ5 (41. (8) ἵπ 1 Μαος, 

9 

κ. 96, ϱΟοπίεπέιαῖ οοπεἰάστα(ίοη5 86οΠ1, 

Ἠοναναν, ἵη {ανος οἱ (8); αδ ποί ΟΠΙΥ 

ἆοθς {Πίς πιοαπῖπς Ἠατπποπίζα Ὀοθεί ννίτ]ι 

Όια Ῥποπιποπί απά Ῥιτο]γ Ίοσα]. κατ᾽ 

ὀφθαλμούς (6Οπιρ8:0 κατ’ ὄμματα, ΒοΡΙ. 
αέἱρ. Τ56), Ὀαί αἶδο οί ΠΠ]ηκιταίο ἴ]ιο 
Ῥεει]ίατ απά διρσοςίνο ἐβάσκανεν, --- 
ΥΙΟ έλς ραΐπς ρτοηί {οτοο απά ροίηέ; 

Νο εοι]ά Ἠανο Ῥοννίο]ιο γοι Ὁγ Ἰῖς 

6α76, ἨἨεπ γοι Ἠπά οΠΊΥ ἴο Ακ γοιτ 

ΕΥΕ5 οπ ΟἨτῖςί {ο 68ζαρο {]ιε {α5οϊπα(ῖοι ;’ 

6οπ1ρ. Ναπιῦ. αχ!, 9, 
. 

ἐν ὑμῖν] 

ποίῖ α ἨΠοευταϊκέῖο Ρ]οοπαδπα 
(6 εοηείταί ἀορεί ἐν οἷς ὑμῖν, ἄτοί,), Όε 

α τεβυ]ατ ]οσα] ρτεαϊσαία αρρεπάεἆ {ο προε- 

γράφη, απᾶ αΡΡΥ. ἱπῖοπάθᾶ {ο οπΏαπσο 

Όιο Ῥτοσθάίπς οἷς κατ ὀφδ. Ὦν α 51] 

ΠΊΟΤΘ βἴιάϊεᾷ βρεοἰβσαίῖοπ οϐ Ρ]ασα: ποί 

οΠΙγ Ἠαά (λα ἵτιί]λ Όθοι Ῥτοδοπίεά {ο 

Ώπεπα, Ῥαέ Ῥτοασλεᾶ αηιοπΓ έλενε, γη] 

εναιγ οἰτομπηδίαπερ ος Ἱπάϊνίάια] απᾶ 

Ίοσα] οκ] βίο. Αοοοτᾶϊπς {ο {ο αδια] 

οοπποσίῖοπ ἐν ὑμῖν ἶ5 Ἰοϊπεα γγΙ{] ἐσταυρ. 

(εοπΙρ. 0Ἠ1γ».), Ῥιέ ἵπ έλα οαδο Ὀοῖ] 

ῬειρίοιΙέγ απά οπαρ]αδίς γγοι]ά ανα 

τοηυ]τεά έλα ογάεχ ἐσταυρ. ἐν ὑμῖν, ννηὶ]ο 

ἵη {μα Ῥτεκοηί {Ἡε Ιἰ5ο]αβίοῃ οἳ ἐσταυρ. ἵ5 

ἵπ αοοοτάαποςθ υνἩ {η παίιγα] οτᾶςς, 

απᾶ αἀάε ρτεα!]γ {ο ἴ]ο Ῥαΐ]λος απά επι- 

Ῥμαρίς; 5εο 1 ΟοἨ. 1. 28, απᾶ οοπηρατα 1 

Οου. , 2. Οπ 11ο {ογοο ΟΡ {ιο ροσ{. 

Ρατί. α5 Ἱπιρ]γίης {1ο Ῥεγπιαπαηπί «Ώαταο- 

{ει οἱ {Πε ααβοη, 5ο Ἴλποτ, ἄγ. ὁ 46. 

1, Ῥ. 906, ἄτεεπ, Αγ. Ρ. 908. Τί 

πηαγ Ῥα οΏδετνεά τ]αί Γιαοληι. (γἱοκῦ. 

οπι. οπι.) οπηίς ἐν ὑμῖν νι ΑΟ: 10 

«αγιος οι 

ἼηςῬρδ.: Απ Το]., Φύτ., αἱ., ---- Όαξ η(Ἡ 

Ῥαέξ Πτί]ε ῬτουαῦιΗίγ, 5 1ο οπιϊςδίοπ ο 

βΒΗ6] α βθεππσ]γ 5ΙροΓβιΙο5 οἶαιιδο σαπ 

εαδί]γ Όε αοουπίοά 1ο, Ῥιέ πο {πα 

ΙΠΒΟΤΙΙΟΗ. 

2. τοῦτο μόνον] «{λί ο/η, ---- ποῦ 

{ο ππεπίίοη οίΏετ αγσπιθη{5 ννἨΙςἩ πη]σηξ 

δα ἀατῖνεά Ίποπι γοιχ ΟΝΏ αἀπιίβδίοηβ 



06 ΔΙ ΑΤΙΑΝΕΡ, ΟπαΑ», ΠΠ. », 8. 

ἔργων νόµου τὸ Πνεῦμα ἐλάβετεὴ ἐξ ἀκοῆς πίστεως; ᾿ οὕτως ἀνόητοί 

εὰε εο ααοᾶ Ῥτοπιρίαπαι οδί φοϊδοίίος, 

{ετοπηθ. μαβεῖν ἀφ' ὑμῶν) 

{ο ἴεαγπ οἱ γοιι Αα. Ὑστ.; πο {ος 

παρὰ ὑμῶν (ΤεΠοἷκ.) νεο] ννου]ά ἱπαρ]γ 

Ά πποχο ἱπιπιοά]αϊο απά ἀῑτοοί οοπιπαιΠ]- 

οαίἶοιι, Ὀπῖ ουν] νο Ῥτορες {οτος ΟΕ ἀπό, 

πνλίο]ι, 45 α 6επετα] τα]ε (091. 1. 7, δ6επις 

3ηΠ. οχοορίίοπ)}, Ιπάϊσαίθς α 5οὐτορ ]ε55 8ο- 

νο απά πποχο τοπποίε; οοπίταςί 2 Ίππῃ. 

1, 14, απᾶ 9ο ΝΊΠεχ, γ. ὁ 4Τ, ἀπό, Ῥ. 

951 ποῖθ; ΟΟΠΙΡ. ποίθς αἷξο οπ οἩ. Ἱ, 12. 

Έοτ οεκκ. οἳ ἴλῖ5 1156 ΟΕ μαβεῖν, ποῖ 'ἴο 

Ίεατῃ α5 α ἀῑκαιρ]ο, Ὑι απ΄ Ἰτοπῖσα] 

το[ετεπςοο (Τ11Ἡ., Ώεπς.), Ὀαῖ εἴπαρ]γ '{ο 

απτῖνο αἲ α Κπον]εάσο,’ 566 εχχ. ἵπ Ἠο»ί 

Ἡ. Ῥαΐπι, επ. 5. Ψ., απᾶ «οπΊρ8το Αςί5 

πχιῃ. 2/. τὸ Πνεῦμα] “ία 

δρὶγέέ,᾽ τὴν τοσαύτην ἰσχύν, 0Ἠ1Υ5.: :4ε 

Βρϊτίτα πι]τασι]οταπα 1οᾳἱ Ἠΐο προςίο]απα 

Ραΐοί, Ῥι]], Παγπι. ΑΡ. Ῥατί π. 11. 8. 

Ίς Τέ πο, ἨΟΊΟΝΕΣ, ΠθΘΟΘΞΡΑΤΥ {ο απάς- 
βίαπᾶ 15 α5 ἴ]ο εχο]ιδῖνο πιθαπίπᾳ, 

πΩΙΟἩ Ίος {ο οχρ]αϊπ Ἱ, νι] Ῥαις, 

Αροςί. Ῥαιζμς, Ῥ. 510, α5 'ἆα5 ΟἨτὶεί- 

Ἰο]ιο ὨοννιιδείδεΥπ :) 868 Πεχί Υεῖρο. 

ἀκοῆς πίστεως ΤΙΔΥ Ὀοδ (ταηδ]αίεᾶ, 

οἴί]ετ (α) “έλο Λεαγίπα ο Γαλ, ἐ. ο. ἴπο 

τοοθρίῖοπ οῇ {ε (πο5ρο] (Έτονπ), ο (β) 

«έλα γερογέ ΟΥ ιεβδαφε οὗ Γαλ, ἐ,. ε. 

Ῥτεαολίης ὙνἨ]σ]ι τε]αίοά {ο, Ἠαᾶ α5 15 

ειὐ]οοεί πίστις (ποπ. οὐ/)εοίί), αποοοτάῖπς 

85 ἀκολ ἵ9 ἴακοιπ ἵπ απ αοῖνε ο Ραίνα 

56ΠΏ5ο. πο {ογππογ πηϊσηί 56οπι {ο Ρ{6- 

βοτνο α Ὀοιίοτ απ{]ιεςίς {ο ἔργων νόµου, 
--έΠεατῖπσ {πο ἀοοίτῖπο οἱ Γα1Ἠ, οΡρ. 

το ἁοΐπς {πο ννοτ]κς ο νε Ίανν᾿ (Βε]οιῖ, 

Ῥοΐϊ]ε; οοπιρ. «Ἠ1.), Ὀτί 15 οροπ {ο τε 

ἀεοῖάεὰ {επίσαϊ οὐ]οσίοτ {αι ἀκοὴ αβ- 

Ῥεασς αΊναγς α5οά ἵπ 1ο Ν. Ἡ, ἵπ α ρ85- 

Αἶνο 56η5ο (5ο Ῥοῖ]μ ἵπ Ἠοπι. κ. 1Τ {[β6Ῥ 

Ἐπιζ Ἰ, απά ἴπ 1 Τηοςς. Π. 19, πνηετο 5ος 

ποῖες], απᾶ {ο ἴ]α οοπέεχίιαῖ οὐ]εσίῖοπ 

Όιαί πε τοα] ορροβίῖοπ ἵ5δ ποί Ὀδίνγοεπ 

{πο ἀοΐπσ απᾶ {πο Ἠοατίης, Ὀαίέ Ὀρίνγεσπ 

Ίνα ένο Ῥτϊποῖρ]ες, {αἴε]ι απιᾶ {Ἠο Ίανν, --- 

Έλα αιαδίίοη ἵπ οΠεοί Ὀεῖης, ὁ νόµος ὑμῖν 

ἔδωκεν τοῦ Βείου Πνεύματος ἐνέργειαν, ἢ 

µόνη ἡ ἐπὶ τὸν Κύριον πίστις, 1εοὰ. νε 

πΒΥ, ἴἨεπ, νε] 8οππο εοπβάεπες, αἀορί 
(β) 1 ο (οἵμ. ( ραἸαιικοῖης), Ασπηι, απά 

τοςςη{]γ Ώο Ἠγετιο, Ἠεγετ, απιά τ]ιο Ῥερί 

ΠΙΟ ΤΠ οοπηπιεΏ{αἴΟΙ5. 

8. οὕτως ἀνόητοι)] {ο 5ο Μίφλ α 

ἀεῃγοθ, 50 Ό6γή Γοοὐΐδ]ι,---- ντ] τείετεπσς 

{ο Ὕυμαί {ο]]οννς: «6 1πΠ οὕτως οππῃ ᾱ- 

Ἰοοιῖνο ποπηϊπί αιί αἀνετρίο οορµ]αέας, 

τοὰἆθς ποπ οἶαπ ὁἴα, «αἀθο, νοταπα 

οἰίαπι «δη αἀθο, Βίορῃμ. Τλεδαιγ, 

Β. ν. Υο]. ν. Ρ. 2423, Ίο εεγετα] εχΧ. 

ατα οἶτεᾶ; ϱ. {. Ίεοο. Ῥαπεῃ. 13 Ὦ, οὕτω 

µεγάλας, Χοπ. Ογγ. τἩ. 216, οὕτω πολέ- 

μιον. ἐναρξάμενοι] 'α[τετ 

λαυΐπφ δεφιωι; ἴεπιροτα] ρατήαῖρ]ε Τθ- 

{οττίπς ἴο 11ο ῥγευίοιι [αοί οἳ τ]ιεῖτ Βτεί 

επίταπος Ίπτο ΟἨπῖείαπ Ἰΐο, Όπ ενα 

{οπιροτα] {οτοο οἳ {1ο ρατί]εἴρ]ς, 566 ποίθΒ 

οπ ΕΡ. Ἱν. 8, Όαέ τενετςο {Πο αοοϊάεπί- 

Ι11Υ (παπβροβθά διαῦεοφιεπί {ο απᾶ 

ερτοσθάῖησ) απᾶ οπ {πε Τοτορ ο {ια 

εοπιρουπά (πιοτο ἀἴτοσι]γ οοποεπίτα(εᾶ 

αοίΙοη)}, 509 ποῖες ον 111. 1. 6. 

Πνεύματι] “ιοί έλε δρίγΗ, ἆαι. οἳ 

ἴ]ο ΠΙΏΠΟΤ (ποᾶαῖ ἆαι.) ἵπ νΠΙοἩ ἴια 

αοξῖοι. {οοκ Ῥ]ασς; 9ο6 πει, 67. ὁ 81. 

6, Ῥ. 193, ῬΒετη]λατάγ, Απί. τῃ. 14, Ρ. 

100, ἆοα]ί, αγ. δ 603. Ἔ]ιο πιραπίπς οΕ 

πνεῦμα απᾶ σὰρξ ἵπ {Πῖ5 Υοτδο Ἰας Ῥθεπ 

{πο βιθ]οοί οἳ οοπβϊάεταῦ]ο ἀῑδοιισεῖοῃ., 

Ο08 ενα εατ]ῖετ οχρο5ίἴοτ», Τ]εοάσταϊ Ῥατ- 

ἄΡἨΤΗΡΟς πν. Ὦ} ἡ χάρις, σὰρξ Ὦν ἡ κατὰ 

νόµον πολιτεία (5ο ΤΝ αἴετ]. Ιφέὔιοί. οἱ. 

δαον. π. ὁ 10, Ὑο]. ν. Ρ. 262), υ]ῖ]α 

ΟἨτγς. Απᾶς ἵπ σὰρξ α ἀεβηϊίο α]]αξῖοῃ 

{ο ἴ]ια οἴτουτηςϊείοι; οοπιρ. ἘΡρΠ. Π. 11. 

ΑΙ αἷία. πο πιοςί βαἲἴςΓπΟΙΟΤΥ ν]ουν 

1 (μαί ἴακον Ὦν ἈΤή]]οτ, Ὠοσί. οί Βύπ, 

οἩ. 2, ο]. τ. 956 «κα. (Ο]ατ]ς), ---- νί7., 

ναί ση πνεῦμα ἵ5 ἴ]ας ἵπ οι) ῆοπ] οοπ- 

{ταξί νυν] σάρξ, Ἱτ 19 {ο Ὃς απάετείουᾶ οΕ 

ἔιο Ποῖη δρίγίέ, τεσατᾶςᾶ α5 {πο 6οτοτῃ- 

ἵπσ απἀ ἀῑτοσίπς Ῥτιποαῖρ]ο ἵπ τηηη, σάρξ, 

0η {ο οοπΠίτατγ, α5 {λο ιοογζά]ψ έεπάεπισν 



Οπς. ΤΠ. 9, 4. αΑΤΑΤΙΑΝΕΟ. 0τ 

3 ο. / / ο Εώς 5 ή ἐς) ο 
ἐστε; ἐναρξάμενοι Πνεύματι νῦν σαρκὶ ἐπιτελεῖσνε; ! τοσαῦτα 

ο) Λιπιαη χο, «πο Ίο απᾶ πιονοπιοηί 

οἳ ππαν ἵπ ἴΠίπσς οῇ {πο Ῥ]οποιπεπα] 

νιοχ]ά.. ΤΡ 5 Όο οοττοοί πν. απιὰ σὰρξ 

316 Ἠοτθ 15ος, ποξ {ο ἀοποίαο ΟἨτςαπΙίγ 

απᾶά Ζιάαϊςπι ῥ6Υ 5ο, Ὀιί αξ Τξ ννογο ἴ]α 

6556Π66 απά αο!ῖνο ρτἰποῖρ]α οῇ οπεἩ. 

ἐπιτελεῖσδε] ΄αγε Ίο ὀγοιρ]έ {ο οοηι- 
ΡΙείίοπ 2”.  Νοί πι]άἁ]ο, α5 οἴζεπ ἵπ Ἠσε]- 

Ἱοπίο (τθε]ς (56ο Ῥε]ννοίσ], Γιου. Ροῖψῦ. 

8.ν.), Ὀαί φαδδ. (α]σ., ΟἸατοπη., 0Ἠ1Υ5.), 

45 ἵπ 1 Ῥεί. ν. 9, εοπιρ. ΡΗΙΙ. 1. 6. Τῃε 

πηθαπίης οΕ ἴ]ιο οοππροιπά πιδί πο Ῥο 

πηοσ]εσίαᾶ; Ιέ ἆοο πο πηοτε]γ ΙΠΙΡΙΥ 

«βπϊκηῖης (Όευ., Ῥεί]θ), αξ ορροβεά {ο 

εῬεσίπηῖησ, Ὀιέ αρρεατ5 α]νναγς {ο Ἱῃ- 

νο]νο {1ο 1άοα οἳ Ὀτίπσῖης {ο α οοπερζοίε 

απᾶ Φογ/εοί επᾶ» οοπρ. 1 Ῥαπι. 1. 12, 

ἄρξομαι καὶ ἐπιτελέσω; 966 {ιγίμεγ ϱχΧ. 

ἴπ Ῥτοϊςε]. 1οη. 8. ν., απᾶ {πα σοοᾷ ςο]- 

Ιεοίίοπ ἵπ Ῥοςί απ. Ῥα]πι, Γεα. 5. ν. Νο]. 

1. Ῥ. 11298, ---- ἔνο πιοδέ ἀοβπῖία οἳ ν’ἩΙο] 

866ΠΗ5, Ἠετος. ΙΧ. 64, ἡ δίκη τοῦ φόνου ἐκ 

Μαρδονίου ἐπετελέετο. 

4. ἐπάδετε] ' ΠὨἱᾷ γε δι[ΓεΥ, «ραδὶ 
» . 

οςεΐς, Υπ]σ., ΟἸατοπῃ., «8 2ο [ες- 

ἀπαϊςσας] Ῥστ., ί1, (οἱ). Πο ππσαπ- 

ης οἳ {15 νγοτά Ίνα Ώδετ πιο] ἀῑδοιςδοί. 

Το αρρατοεπ{ {οπογ οἱ {πο ατσαπηοπ{, α5 

α]παϊῖης ταίῃετ ἴο Ώθηοβίς (Παπ {ο 5{- 

{οτῖπσ», Ία5 ]εά Ίγρκο (Ο05. Το]. τ. Ρ. 

277, «οππρατο ἈῬε]μοοίΐίσ. Πογ. Υοἱ. 1. Ῥ. 

751) απἆ οἴμοις {ο οπάοανοσ {ο καὐσίαη- 

Παία Ὦγ εκκ. {Πας πάσχειν ἶδ ποί ΟΠΙΥ α 

πγοτά οἱ πουίτα] πιθαπῖησ, Ὀτί, 6νοη 

Νοέ εὖ οἵ ἀγαβόν, αοἴια]]γ βἰσηϊβος 

εδεπο]βοῖί α[τοῖ,᾽ ---- ἃ Ἀδασθ, Ἠο"γενοχ, οί 

πνἨΙεὮ Βίερη. (λες. 5. ν.) τὶσΏ(1γ «αγ» 

ἑεχεπρ]απι ἀοριάστο. Τον ἔ]ο ποιέγαῖ 

χηθαπῖησ {’ αχροτῖοποςᾶ,᾽ εᾱ. 1), α5 ἵῃ- 

οἸπάῖπσ α το[εχοπσς {ο αἲ] {α αριτέιια] 

ἀἰερεηξαίίοπ5, ὙΠείμετ ειΠετίπσς 

Ῥ]ορεῖηπσς, ο ΠΙεἩ ἸἨαά ἸἨἸαρροποά {ο 

(Ατπη.], ος Ἠαά Ὄθδοπ νοιςηΏκα[οά {ο ἴ]ια 

(αἰαίαπβ, πΠΙΕἩ πιαγ ο καῖᾶ, Ὀοί] 

1εχίσα]]γ απἀἆ οοπίοχί{ια]1γ, --- 511], οἩἨ 

οἵἳ 

Ώιο οπο Ἠαπά, {ο αὔδεποο ο{ αΠΥ οὐγεοί 

Ἰηδίαηος ἵπ {Πο Ν. ἩΈ. [εαν ἵπ ἉΤατ]ς ν. 

20, ἴποτο ἶδ απ Ἰάρα οἳ θιοτῖης ἵπ {]ε 

Ῥασ]κστοιπά], απἀ, οἩ. {πο οἴμοτ, έλα 

απ{λογί(γ οἱ {πο αποϊοηί Ὑν. απά (τοε]ς 

οκΡοβίϊους Ἰοαά τι ποιο {ο τονογί {ο ἴ]α 

τορι]ας πηραπῖπς, δι[/ογεᾶ, απά {ο τοίοτ 

16 {ο {πο Ἰαῦοτς (Οορί.), απά Ῥοιδοσιέίοης 

πνἩΙοΗ, ἵπ οπο [οτπι ος οἴμος, πααςί Ἠανο 

οογίαϊπ]γ (τῖεὰ {πο εατ]γ οοηνοτί5 οῇ (α- 

Ιαΐϊα; 966 (Ἠγ5., Σ6ΟΠ16, απά ἴο σοοᾷ 

ποίο ος Α]{οτᾶ ἴπι ἶοο. ΑΊ] ἴΊεςο δι ῇογ- 

Ίησς Ίνογε α σεπιίπθ ενἰἆσπος ΟΡ {1ο ἐναρξ- 

άµενοι Πνεύματι, απᾶ ννοι]ᾷ Ὦο τοσατάρᾷ 

απᾶ α]]αάεά {ο Ὦγ {Πο Αγρορί]ο α5 Ὀ]εςςεᾶ 

ἴοκοπς ο{ {πε Βρϊπϊ(α Ιπβασπσθ; οοπιῤ. 

1 Τμο55. Π, 19 κα., απά {ἶιο τοπιαχ]κς οἱ 

Αισιςί. ὕι ἡ. 0. εἴγε καὶ εἰκῆ] 

εὖγ ἐιάεειῖ,) οἙ, ΄ ἐγ αέ {οαδέ, ἐέ γοαἰζη ὃο ἴπ 

σαι. ΤΠε 56η5ο οἱ {Π]8 οαιιδο Ίας Ὀθοτ. 

οΏδοιτοά Ὦγ πο αἰεπάῖης {ο ἴο ἴτις 

Ίο οἳ εἴγε απά καί. εἴγε 

πηιθί πο Ὀεδ οοη{οιπάσά πνΙέ εἴπερ 

(πο]ασ]ς, Βοἰέγᾶπε, Ρ. 146) : Πιο Ἰαΐΐος, 

Ἰπ αοοογάαπσς γη {ο οχίεηςῖνο, ΟΥ 

ῬοτῃΏαβς ταί]ιος {πίοπδίωο Ίοτοεο Οἱ περ 

(Ώοπα]άς. Ογαέ. ὁ 178, οοπιρᾶτο Ι1οί7. 

εναν. Νο]. Ἱ. Ρ. Τ29), Ἱππρ]ίθς ὁδἱ οὔη- 

πύιο; πε {οπιθς (εἴγε), ἵπ αοοοτάαποθ 

νέ {Πο τοκίιοίῖνο γέ, ἵ5 «οὐ φιάοηε, 

απά ἵρ τοςο]νοςᾶ, ἔπι οογίο, δἳ, (: γὲ Ἱία 

{απίαπηπιοᾶο αἆ το]]οπάαπα εοπάίοπαπα 

{αοἵέ, α]α έτσι οσγέο, δὲ φιιίᾷ Παέ, αἰδιιά 

658ο βἰση]ῃβσαί, πο. α{ ἵρεαπη οοπάΙΕΙΟΠοΠΙ 

οοπβτπηοί,᾽ ΚΚ]οί2Σ, Ώουαν. Νο]. ττ. Ρ. 908), 

οοπιρ. Ῥ. 62δ. Χο Ιπίσγεησο, Ἠούνονοτ, 

ο {ο Αγοκι]ε χοα] ορίπῖοηπ οαππ ὃο 

ἀταννη ΤΠΟΤΟΙΥ {ποπη {1ο γε (εἴγε ΄τιδιΙτ- 

Ραΐαχ ἆᾳ το απ Ίάχο θηπηρία,. Ποστ. 

Τσ. Νο. 910), αν Τέ 15 {πο εοπίοπέο απά 

ποί {μα ρατίῖο]ο νΥλῖοη ἀθίετιπίπες ἴ]ε 

τοοθίιάο οἳ {1ο αβειπιρίῖοῃ. 

καὶ πηιδί «]ο5δο]γ Ὦο Ἰοϊποά πα εἰκῆ, 

απά οἴίλος (α), ντἩ 1886 δια] αδοσηδέοε 

1οτος («αιιαδὶ α5οοηδΙοπεπι α θαπῃ ΤΕΠΙ 

απο Ῥοτήπεαί Ῥατίίοι]α;᾽ Ι]οί7, "ευαν. 
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ἐπάβετε εἰκῆ; εἴ γε καὶ εἰκῆ. 

αΔΙΤΑΤΙΑΝΕ, Οπα», ΤΠ. 5, 6. 

ὔ ΄ ο .) ” ιά - Δ ” 

ὁ οὖν ἐπιχορηγῶν ὑμῖν τὸ Πνεῦμα 
8 3 - ὃ ’ . : ιά - 13 ” { ϕ ” Ἀ ” /” 

καὶ ἐνεργῶν δυνάμεις ἐν ὑμῖν, ἐξ ἔργων νόµου ἢ ἐξ ἂκοῆς πίστεως; 
Α. ΑΡγαναπα καν Τηλ ῆοά 
Ὦν {αἱ ενν κο ανα Ἰήν κρίτ- 

μα] ολ ]άτο Όο Πα {ῆσᾶ, απ ενατο Εν υἱομκίηρ. 

οἱ π. Ρ. 628], βἶνον {ο ἴ]να οἶαιδε (ο 

πιραηίης, «ΙΓ αἲ Ἰοαδί 16 απιοιπ{ Το, ἓ. 6. 

Ῥο τοα]]γ 1π ναί,” ος (0), ΝΕ ναί ΠηΥ 

Ῥο ἵοτηιος 1τ5 ἀοδορηπφίνο [οτορ (04/48. 1. 

68, 90ο ἨΠυιαησ, Γαγίλ. καί, ὁ 2. δι 

γοἱ. 1. Ρ. 1960), 8οτνο» ἴο Ἱπιρὶγ, «1 αι 

Ίεαδί 1 Ὃς οπ]γ ἵπ ναῖη, ὁ. 6. Ία5 πο 

Ῥτουθοᾶοά {ο α πποτο ἆππσετοις Ἰοηςίῃ, 

ἑνιάσπάαπα πο αἆ ροτπίοίεπι γα]εαί, 

Αασιρί,, Οοσσοῖας. ΟΕ ελοςο (0) ἶ5 (ο 

τηο»ί οπιρ]λαῖο απᾶ Ῥαπροηί (5ο λΙογ.; 

Ίο ἨΝ.}, Ός (α). πιοδί ολατασίοτίριῖο ο 

Όλο Ίατσο Ἰοατί οἳ {ο Αγροδί]ο, απά οἙ 

Ένο αρϊτἰϊ οἱ Ίονο αιά τοπάστοςς {ο 5 

οοπνοτίς (ο. ἵν. 19), πο 15 Ὀ]επάεά 

ενοπ Ὑ] πο τοῦιι]κο5 οἱ (ὶς Πρίι]ο; 

8ο ΟἨτγ»., απά {ο τοι] αχροδίίοίς; 

εοπιρ. ΒΤΟΝΝΗ, Ρ. 112. 

δ. ὁ οὖν ἐπιχορηγῶν] “Πο (επ 

Ίο]ο τς Φεδίοιοίπῃι οἷο.: τοδαπιρίίοη Ὁγ 

ΠΊΕΒΠς ΟΓ ο γε[ῖοπῖυε οὖν (5ο Ὀε]ονν, 

απά ποῖος οπ 1. 1. 1) οἱ το βα0]θο 

ΟΓ νετ. 2: νο. ὃ απᾶ 4 Ὀοΐηπς ἵπ οεοί 

ΡατοηίἩοτ]οα] Τ]ο ειιθ]οοῖ οἳ {5 νοιςα 

15 ποῖ ὃτ. [απ] (Τοπ. Έταργη., α1.), Ῥξ, 

45 Ίο οοηῖοχ{, {πο πησαΠῖης ΟΕ δυνάµεις, 

χο παίυτο ΟΕ {ο αοίοη φΡοσἱβοᾶ (ἐπι- 

χορηγῶν), απά ἴἩο Ῥογπιαποποϱ ΟΕ {1ο 

αοτιοη ἱππρ]ιοά Ὦγ ἴ]α ἴειπδο ῬΓ65. ἐπιχο- 

ρηγῶν (οοπιρ. Ἠνποχ, 6}. ὁ 45. 1, Ρ. 904, 

Ῥελπια]{ο]ᾶ, γπί. ὁ 902, Ρ. 406), αἱ 

οὐνίοις]γ εασσοςί, ---- σοά: ὁ Θεός, φησιν, 

ὁ ἐπιχορηγῶν ὑμὶν τὸ Πνεῦμα, 1 ΠἹεορῃ. 

Ίο {οτοο οῇ ἐπὶ ἵπ ἐπιχορ. ἀοο πο αρ- 

Ῥοατ αδένα, Ὀιε ἀἰγοσίίωο (566 Ὠορί τι. 

Ῥαἶπι, 1,οσ. 8. ν., απά 10. Α. ν. ἐπί, Ο. 8. 

ος), ΔΠΥ Ἱάρα ΟΡ 1ο [τορᾶοπι ος απΠρ]6 

παῖιτο οΓ ἴπα απ (που, Ῥεἱ]), Ὀοῖπσ 

ἀπο εο]ο]γ {ο να Ῥτίπιατγ πηοαπῖηπσ ΟΕ 

]νο εἶπαρ]ο νοτΏ; 5ρ6 ποῖο» ο 0ο]. Ἱ. 19, 

απά οοπιρατο 2 Οοτ. Ικ. 10, νπογο Ῥοι] 

χορηγέω απᾶ ἐπιχορηγέω οοσΙτ ἵπ ἴ]θ 

846 νο156, απά αΡΡΥ. ἵπ ἴ]ο 64ΠΠ6 86Π56 

" Καθὼς ᾿ 4βραὰμ ἐπίστευσεν τῷ Θεῷ, καὶ 

(ιαπ ἱαἱυεῖ οοηριάστεᾶ. Έοτ οχκ. οἳ 

Όια δα ΟΙ ἐπιχορ. ἵπ Ἰαΐος ντος εοο 

Όιε «ο]]εσίίοι οἱ Παρα, ἵπ Βίορη. Τε. 

5. ν. οἱ. τή. Ρρ. 1902. Ομ τα 

Ῥτοδοπί τοδαπηρίίνο 1156 ο οὖν αἴτοτ ἃ 

(Ἱοσίεα]) Ῥατεπίλοείς, νο] ΊἨα5 Ὄοθε 

Ἰποοττοσί]γ Ρρτοποιποεά τατο ἵπ Αιο 

ψΤΙί6Υ5, 96ο Ἰ]οί”, Ώευαν. οἱ. τ. Ῥ. 

718, Πατίιαπα, Ῥαγέί. οὖν, 3. ὃν Ὑ οἱ. 

Ἡ. Ρ. 22. Τι πιαγ Όο τεπιαι]κεὰ 1μαί, 85 

α 6οποτα] τυ]ο, οὖν 15 οοπέἰπιιαέίνο απιὰ 

2εἰγοβροεαίυο ταῖ]ον ἴ]ιαπ ]αΐ1νο, απ 18 

ἵπ {Πὶ5 τοδρεςί ἴο ὢο ἀῑδιπσιιῖς]εά {τοπα 

ἄρα (Ώοπα]ά». 6. ὁ 604), ας {τ πηυςί 

ποῖ α]εο ὃς {οτποίίοη {]ναί ας 1π {ο Χαν 

Τοαριαπιοηί ΤἴἨα 15ο Οἱ οὖν ἵδ {ο ἴμαί ο 

ἄρα πεατ]γ α5 11 {ο 1, {ης {οτος οἳ 18 

{ογπηοχ Ῥατίιε]ο πηιιδέ ποί Ῥε απά]γ τε- 

αἰτίοτεᾶ. Ίπ Θτ. Ῥαυ]ς Ἐρρ. πἨοτο Τε 

Ῥτοροτίίοη 15 ποί αιιίο 4 {ο 1, ἴ]ε {τις 

ἀἰκιποιιοιπ ἨῬείννοη ἴἨο ἴννο Ῥατίϊσ]ε 

ΠΙΔΥ Ὦο πποτο 5α[ε]γ ππαϊπίαϊπεᾶ; 5ε6, 

ἨΟΝΥΕΥΟΣ, ποίο» ον 1 Τίπι 1. 1 (Τγαπδζ.) 

δυνάμεις] ’ πιγασιῖοιδ Ροι0ογ8, "μα 

[νἱτέαίος] Ῥντ., «νϊτίαίος, Ὑυ]ς., 0]8- 

χοπη. ΤΠ πποτο τεδίτιοίοᾷ πηραµίης, 

νο] ππαγ Ὃο ερροτίοά Ὦγ 1 Οοτ. χ. 

98, απᾶ Ῥρτουαθ]γ ΑΤαιΙἩ χὶν. 2, 8ΘΕΠΙ8 

Ῥορί το αοσοχᾶ ντ {ο οοηῖεχί. Καὶ 18 

(χο ἐξηγητικόν, απὰ ἐν ὑμῖν τοίαῖης 15 

παυταὶ πηοβηῖης γη] ἐνεργέω, "1π γοιι) 

ἑτοϊλῦι γοι: οοπιρ. ἉΤαἴτ], {. ο. αἱ δυνά- 

µεις ἐνεργοῦσιν ἐν αὐτῷ. ἐξ ἐρ- 

γῶν νόμου] «/ροηι έλε τοογ] οὗ έλα 

αιο; ποῖ επαοή α5 {ο]]οννῖπς ροή 

ΑΙΓ. 9, --- Ὀαῖν ἵπ πποτο αίτὶοῖ ποζοτάαησθ 

Ν(Ἡ {ο Ῥτίπιατγ {οτε ΟΓ ἴ]ε Ῥτερ. 

«ποπι, «οί οἱ) (οχι Υι]ρ.), 35 

ογἱφιπαἑζπᾳ Οἱ ππονῖης 815 ο πε 

ἐπιχορήγησις; ΟΟπΊΡ8Το Ὠοίθ ον «σα. 

Π, 16, 

6. καθώς] Έυεπ αν. ἜΤπο 4Ώδνγοτ 



Οπκ». 111,6, 7. 

ἐλογίσνη αὐτῷ εἰς δικαιοσύνην. 

5 9ο οὐνίοις, {μαί Βὲ. Ῥαι]. Ρτουθοάς α5 

1 1 Ἰαά Όθυη οχρχθβδεά. ἝἜἛλπο οοπῃ- 

Ρουπά ρατίῖσ]ο καθὼς ἵ5 πο {ους Τη ἔ]ια 

ρατες Απο πντοις, {λλουσ] 5α/μοἴσπί]γ 

ΟΟΠΙΠΙΟΠ 1π Ἰαΐθ6γ ἨΤΙ{ΕΙ5; 966 οκς. οο]- 

Ἰοοίεά Ὦγ Τ,οῦουίς, ΒΛγηπ. ρ. 426. Έτη. 

ΝΠοδολορ., ἴ]ο Ἠγ2απίΐπα (ταπιπισπίαη, 

ο(οά ὃν Ῥαὐυτίοιας, Βιοῖ. «ρωσα, Υοἱ. 

νι. Ῥ. 191 (εἁ. Ἠατ]αδ), τεπιατ]κς ἴλαῦ 

επὶς 18 απ Α]οχαπατίαπ πξασθ; τὸ καδθὰ 

οἱ ᾿Αττικοὶ χρῶνται, τὸ δὲ καδ ώς οὐδέ- 

ποτε, ἀλλ ἡ τῶν ᾽Αλεξανδρέων διάλεκτος 

καν’ ἣν ἡ Φεία γραφὴ γέγραπται: 85ε6 ΕΡΡ. 

Βτιχ7 ἄε Ιἰαἰοσίο λΓαουᾶ. ψ 9, 8. Υ. (Βίορη. 

Τη68. εἆ. Ναἱργ. ρ. εἶκκ.) Όπ {πε πιοςί 

ι]{αῦ]α {ΤαΠ5Ι4ΐ1ΟΠ, 6ΟΠΙΡΤΕΘ Ἠοίθς οἱ 

1 Τλοδς. 1. ὃ (Τραπςή.). ἐλο- 

γίσβη αὐτῷ εἰς δικαιοσύνην] 

ετέ τραδ αοσοιπέεά Το» {ο Λι, ΟΥ "Ίδαδ 

2οε]οπε {ο γι αἲ ἐγλέεοιιδεδ», βεῖ]. 

τὸ πιστεῦσαι; 966 ἨΝίπει, 6». ὁ 49. 2, 

Ρ. 427 (ο 6). ἜΤπο Ῥηταδο λογίζεταί τι 

ες τι, Αοίς χὶκ. 27, Ῥοπι. Π. 26, Ἱν. ὃ, 

Ικ. δ, ἵδ οχρ]αϊπεά Ὦγ Επιιζβε]α (Τοπο, 

γο]. 1. Ρ. 127), α5 εηἱνα]οπέ {ο λογίζεταί 
τι εἰς τὸ εἶναί τι, "Τία τος αρδπιαϊιτ ή 

Ἄᾳς εἰ, η. 6. ὁπί Ῥτο το να]οαῖ ;᾿ Ώεησο 

ετσασας αουϊ τοὶ νίδ ας Ῥοπάυμ5 τα. 

Τη 5ςὮ 6.565, ία πηοτο οχαοί Ἰάθα οΟΠ- 

τογαᾷ Ὁγν εἰς, οἱ «οδίϊπαίίοπι 10 αΠΥ 

οὐ]οεί οτ (πίπσ (Ἠο5δύ αᾱ. Ῥαΐπι, Γος. 8. 

ν. εἶς. ν. 1). ἵ5 θ]επάςά ντΏ (]αί οἱ εἴπι- 

Ῥ]ε Ῥτοάἱκαίίοπ οϐ Πε. Τη Ἰαΐοι νυίετς 

ἐπί οκτεπάοά 5ο [αγ πας εἶς, 5 ο{ἵθη 

αδεά αξ α ΠΠΟΥΟ ὑπαοσ οἳ ἴπο ασοις., Παν- 

πο Ἰο5ί α]] 15 Ῥγεροξίίοπα] {ογζθ; ο. 6. 

ἄγειν εἰς γυναῖκα: 866 ὮοπΠ. 9/ή. ν. 

11. Ὁ. 2, Ῥ 2ἱ9. ι τηρ ῥρτοςοηί 

βοπι- Ποὐταϊκιϊςο 5ο οἳ λογίζ. εἰς, 1ὲ ἵ8 

1ηΣίτισίῖνα ἵο οοπίταδί Χοπ. Ον). τΠ. 1. 

95, χρήµατα εἰς ἀργύριον λογισβέντα, 

Ὑνηοτο εἰς Ίπας 1 Ῥίπιατν οίμίσα] ΠἹεαΠ- 

Ίῃπσ ο πισοαβιγαο, αοσογάαπσο {ο. 

Οµπ {λα ἁοοίτιπα] πιοαηῖησ Ο6 ἐλογίσθη 

κ.τ. λ., 56ο Ὦιι]], Παγι. 4Ροδέ. Ἡ. 12. 22 -- 

αδΔΙ ΑΤΙΔΑΝΡ. 09 

Τ / ./ ϱ/ κ. / 

γινώσκετε ἄρα ὅτι οἱ ἐκ πίσ- 

απά Ίοτ απ αΌ]ο οοπιρατῖξοη ΟΕ ένα {αϊ{λ 

οἳ Αὐταπαπα να μαι οἳ ΟΠεκήαπς, 

Ἠαπηπιοπά, Ώγαοί. 6αίεσᾗ. Ῥουοκ τ. 8. 

ἄρα] 
σ 

{Λεγο[ογο, ον [εοσποδοῖίε] 9ΥΤ., Υ α]σ., 

7. γινώσκετε «οι γε 

Οατοτη., ΑΣΠΙΘΗ., ---- πο ὑιαἰσαέίυα, 38 

{6γοπ1θ, Ὦδ. Απιῦν,, αἱ., απά πιοδῦ 16: 

εεηί]γ ΑΗ.: τε ἔπιρεγ. ἵδ ποῖ οΠΊγ πιοτθ 

απϊπιαίεᾶ, Ὀπί πηοτο Ἰοσῖσα]]γ οοχτεςξ, 

{0χ {πε ἀει]αταίίοη ἴπ {με νογςε 15 τοα]]γ 

οπ6 οῇ {πο Ρροϊηίς νΏΙοὮ πε ΑΡροβί]ο ἴ5 

]αροτῖης {ο Ῥεονεθ; ἐν κεφαλαίῳ διδάσκει 

τὸν ᾿Αβραὰμ ἐκ πίστεως δἰκαιωβέντα, καὶ 

τοὺς τροφίµους τῆς πίστεως υἱοὺς τοῦ 

᾽Αβραὰμ Χχρηµατίζοντας,  Πεοὰ.; 808 

Ο1Ρ1. ἴπ ου. λε οὐ]οοισις οἱ Ἠ ας, 

απά ενεῃ οῇ ΑΙ. {ο ἴἩα δε Οἱ ἄρα υν]ι 

πα Ἱπιρετε. ατα ἀῑδίίποί]γ Ιπνα]ά; πο 

ΟΠΙΥ 15 {ηο απίοη οἱ το Ἱπιρεγ[ασί ΝΕ] 

ἄρα Ιοβίσα]γ αἀπιὶβ»ιθ]α, απᾶ Ῥουπα οιιζ 

Ὀγ πδασε (οοιπρ. Ἠοπι. 11. κ. 249), Ὀαί 

{ατίμας, ἵπ Ῥοτ{οοῦ ἨαΤΠΙΟΠΥ ἹνΙ {Πα 

ας ]εχῖσα] {οχος οἱ πο ραντῖσ]α: εγεδις 

ία οοπιραγαέἰς (Αὐταπαπι)ς {αἴτἩ Ὀοῖης 

τοζκοπεᾷ {ο Ἠϊπι ας τἱσῃ{θοιβοςς) σοή- 

φιοδοῦΐε, εἵο.; 866 Ι]οί2. ἴλευανγ. Νοἱ. τπτ. 

ρ. 167. ἐκ πίστεως] 

«έλα ολο αγο οἳ Γαἰέλ, πο «Του νν]ιο 

οδί οἩη {αἱ (ποεη, γ. Ρ. 258), Όαΐ8, 

ἵπ. οοοτάαπος γην ἔ]λα ΡΙΙΠΙΥΥ ἨχθαΠ- 

πα οἱ ογἐφίῃ, «ἴΠογ ὙΝο ατα δρὶταΙΙγ 

ἀεξοεπάεὰ Ίποπα, ΙΟ5Θ 5ουτοο οἳ βΡρῖἹ- 

ῃ 
οι 

Πτα]. Π{ο ἶς---- πίστις: 6«ΟΠΙρ. Τοπ]. ΠΠ. 8, 

οἱ ἐξ ἐριφείας, "ΟΙ α πια]αγΙπΙ {Τα 

ππαςλΙπαίίοπθ οτίσίποπι ἀιαοππί, «αι 

πια] απ ἵαπαιαπι ρατοπίεπι Ἠαῦειῖ, 

Ἐπίσ. ἵπ ἴοο, οἱ. 1. Ῥ. 105. 

οὕτοι] “έλθεδε (απ τόπο οἱ]ο έλα 

ἔλεδα), «οχο]ιαδῖς οσοίετῖς ΑΏταΠαπιο Πᾶ- 

5, Ῥοης.; 566 ἆαπιθςΙ. 26. ἸΤἨϊς τοίτο- 

εροοίῖνα απᾶ οπιρ]αίῖο ιο οἱ ἴ1ο Ρτο- 

ηοιη. ἶ5 Π]αδιταίοά Ὁγ γππος, 6. ὃ 938. 

4, Ῥ. 144: 5ε6 αἶ5ο Ῥοτη]ατάγ, γέ. ΝΙ. 

δ. ᾱ, Ρ. 285, ἆαᾖί, ἄγ. κ} 05δ. 



το 

4 / . ζωα / 

τεως, οὗτοί εἰσιν υἱοὶ 4βραάμ. 

αι... 

Β 

οπαν, ΤΠ. Ε, 9. 

προϊδοῦσα δὲ ἡ γραφὴ ὅτι ἔκ 
πίστεως δικαιοῖ τὰ ἔλνη ὁ Θεός, προευηγγελίσατο τῷ ᾿4βραὰμ 
“ 3 / 3 Ν , 34 4 

ὅτι ἐνευλογη»ἠσονται ἐν σοὶ πάντα τὰ ἔλνη. 

᾿4βραάμ. 
- Ν α ή 

τεως, εὐλογοῦνται σὺν τῷ πιστῷ 

δ.,προϊδοῦσα δὲ ἡ γραφή] “Ἠογε- 

οὔ0» {ο Βογπρέιγο ]ογοβοεύις: ΕΙΤΙΊΟΣ 

εἰαίοπποπ{ ελα Όλο {ατλ{α], νο Ἠανα 

αἰτοπάν Όδοι ΕΠοννπ {ο Ὀς ἴ1α Ίτιιο ολί]- 

ἀτον οἳ ΑΌταλαϊα, ατα 4ἱδο {πο οΠΙγ απά 

Ῥτορει ρατιοιραίἴους ἵπ ὶ5 Ὀ]ορδίησ. Της 

οτί οῇ Ῥεγοπίβοπίίοα 5 ποισοά ὮΥ 

Ῥολοσίίς. (Ηογ. Πεύν. οἱ. τ. Ρ. Τ332) αβ 

α «{οπιι]α ζαάσίς αἀπιοάαπα βο]οπιπίς, 

6. ϱ.ν Ἄστι τι τς «Ομ]ά ν]άϊὲ βοσἱρ- 

Όωτα)) δα πα τς εΩνιά νιάΙς 1]]ο, 

Λ. ο, απϊάπαπι 1ρ8ῖ ἵπ πηοηίοπι γοπῖίὃ’ 

εοο αἱξο ῬητοπΏμδ. Βιβλ. Καταλλ. Ρ. 6, 

κα. ΤΠ βς] 6.965 ἡ γραφὴ »ίαπάς οὐν]- 

ους]γ {ος {μα Αλλος οἳ {πο Μοτρίατος 

---.οὰ, Ὦγ νο ἱπερίτα[οη {Ί6γ ννοτο 

Νέοι «οππρᾶχο Άγ. Ἠηθτο Ἰσιον] 
σοδ 

{Α]ο]να] 19 αοέα]]γ αἀαρίεᾶ ἵπ ἔε «ταΠβ- 

Ἰαΐοη. δὲ αρροαῖ» {ο ο Ἠοια 

µεταβατικόν, ᾖ. ο. Ιπαἰσαίϊνο οἳ {Ραπβίέζοηι 

(Παωίιπς, Γαγέλδ. δέ, 2. ὃν Νο]. 1. Ῥ. 

105, ἍνΊποι, 6). ὁ ὅδ. Τ. Ὁ, Ρ. 999) ἴν 

ἆοθθβ πο πιοτο]γ οοπποοί {λῖδ νοτ5ο νν]ί]ι 

ἴπα Ῥτοσθάϊπςσ (Α{Ἡ. σατ., Ῥοΐ]ο, 0ο- 

πνο., αἱ.) Ὀας Ἱπαρ]ίος α {ατίποτ οοηβἰᾶ- 

ετατίοπ. οἳ το βας]οεί απάος αποίλε 

πδροσί; δὲ οαπι ἱρδαπα υπ Ἠαῦοί αέ 

αὐάποαῖ πος αὓ ο το αι Ῥτοροδίία ϱ8ί, 

αηκίοταίᾳαο αἆ 14, ααοᾶ, πηὶθεὰ 1ὰ 

Ῥτίογο 16, ]ηπα Ῥτο νότο Ῥοποπάιπα 556 

νιάραίασ,. Ι]οί7, Ώοευαγ. Νο]. 11. Ρ. 905. 

ΊἼιο οχασί {οχοο ο δέ, π Πο] 15 ηονοτ 

αἱπιρίψ οοππεοίίνο (Πατίιπς, Γαγεᾖο 

}οἱ. τ. ρ. 165) απά Ἰθνος 10565 αἰξ 

εἸαάος οῇ 15 πιο ορροβ!1νο οἸατασίες, 

ἄοδεγνος α]πιοδί πποτο αἰτεπίῖνο οοηδὶἆοτ- 

αΠἴο 1π. {λοςο Ἡρρ. {αι απγ οἴποτ ρατ- 

εσ]α, απ νν] οσοι ο [οιιπά {ο 5αΏρΙΥ 

Όπο οΠ]Υ τας οἶα ἵο {1ο ΑοΓιιεπσο απά 

ονο]αῖοι. οἳ {1ε ατσαπιοηί. 

δικαιοῖτ] “)ιδέείι ; πο « ννοι]ά ᾖ15- 

9 ο ε 4 / 

ὠστεοι εκ πισ- 

γα (ρτῶςοπ5 το Εα{Ητο, 

το.) που. Ῥτοδοπί ντ] τοῦ, {ο ναί ἷ8 

Ίιοιυ Τα]κίπς Ῥ]ασο (Ώο ΊΝ.), Όσα ννπας 

15 (ογπιοὰ ἴ]ο οί]ιίσαί Ῥτεδεηί, νι εἰσ- 

πὶβοαπ{ί τοίοτοος ἴο {πο οἴετπα] απᾶ 

Ἱπππππίαρ]ο οοιηδεὶς οἳ ἀοά; ἄνωθδεν 

ταῦτα καὶ ὥρισε καὶ προηγόρευσεν ὁ Θεός, 

ιεσά.; οοπαρ. ΑαἴτΠπ. Χχνι. 2, παραδί- 

δυται; 366 γίπαι, 6. ὁ 40. 9, Ρ. 221, 

απᾶά {ος {πο ταίοπα]ο ο ἴΠίδ Ἀκασο, 

Ῥεμπια]{ο]ᾶ, οί. ὁ 54. 2, Ρρ. 9ἱ. 

προευηγγελίσατ ο] ' πιαζο Αποιοη {]ιθ 

σἶαα ἐἰα πια ὀο[ογο]ιαά ς «οππρατο 1ο. 

κ. ὃ, χνη. 18, κχκΗ. 16. πο οοπι- 

Ῥουμπά προευαγγ. ἵ5 οπιεννηαί ταταε; Τε 

οσοι ἵπ Βολο]. ΒορἩ, Ίραεᾖ. 995, 

Ῥπμϊ]ο, ἄο Ορί/. δ 9. Νο]. τ. Ρ. 7, ἄε Μι. 

Λοπι. ᾧ 29, οἱ. 1. Ῥ. 602 (εᾱ. λΙαπρ.) 

απά ο ϱο0]65. νντίίθς. ὅτι 

ἐνευλογ-] "δα ὂε ὀίεβφοά ἴπ,᾽ 41ο- 
αίοπ, ὮΥ πηθαΠς οἱ ἴ]α δια] ὅτι γεοί- 

αζυια, τοπι (ἄθπ. χκἰ, ὃ (οοππρατο 6], 

κν]Π. 18, κχΙ. 18), {ποισ]λ πο ἵπ {ο 

οχασί Ὕνοχάς; ἴ]α Ἰστο πποτο αρροδίία 

Ῥιέ Ῥτας(ἰσα]]γ ΥΠΟΠΥΠΙΟΙ5 πάντα τὰ 

ἔθνη Ὀοῖπς τιδοᾷ (ρεμαρς {ποπ ϱἩ. Χν η, 

18) Ιπείοιᾶ οῇ {ο πᾶσαι αἱ φύλαι τῆς γῆς 

οἳ πα Τ,ΧΣ.: οοπιρατο ΒΗΤΟΠΗΙ5. Βιβλ. 

Καταλλ. Ρ. 607. ιο εἴππρ]α {ουτα 

εὐλογηδ. ἵδ αἀορίεᾶ Ὁγ Πῇ5. (ποί δίορἠ.), 

Όις οΠΙΥ νι Τα αιιὰ οιεῖνο τη5. 

ἐν σοί] «ιν ἐλθο ἃδ νε αρἰτίία] 

{αίἩοιν οἳ αἲ] εἶνο {αἰηβα]ς ποί «ρου {6 

Ῥολοτί, Ὀαί αΙππρ]ν απᾶά Ῥ]αϊπ]γ «ἴπ {6 

γπ]σ., Ο]αγοπ]., ---- ἔλο Ῥτορ. νι ἴίψδ 

Ἠδιια] {οτε εροοθγίης Αὐταβαπα α5 ἴ]α 

ιδέα (ια, Γοιώιαέίοπ, ον ὙΝΠΙΕὮ, απά 

ἵῃ ννΠΙΟἩ, {πο Ὀ]οδείπςσ τος; οοπρατε 

1 Οοτ. νΠ. 14, απά νπος, ΟΥ, ὁ 48, α, 

Ῥ. 940. 

9, ὥστε] «5ο ἐλοπ, "οηδεφιεπίζμ,” 

βοο ποίος οἩ ϱἩ. 11, 10. "Ὥστε κίαΐςς ἴε 



Οπς. ΠΙ. 9, 10. 

Τ]ογ ν/]νο απο ος (χο νγοτκκ8 
οἳ νο 1 ανν Ἰο απάον α 

οἱ1κο, [ποια το] κε 

Ίνας εουά αξ. Μανῖης οἩ- 

βατος {ο αἲἲ πι Ππικο Γιο 

Ῥ]οκδίης ο Αὐντανάνὰ, 

τοβι]{ {ποπ ἴηο οπιρ]αθίο ἐνευλογ. (συλ- 

λογιζόµενος ἐπήγαγεν, 0115.) : ές 8 

Ποπι ἴ]ο Γαοί οἱ ἴμο Ὀ]οδεπς Πανίης 

Όδοπ Ῥγοπιϊςθαα {ο Αταλαια απά Ἰὶς οἩΙ]- 

ἆτοπ, {αί οἱ ἐκ πίστεως 8Ίατα Ιέ, Ιπαδ- 

πΊΙΕὮ αξ Του ατα ο ολΙ]άτεπ (νου. {) 

οἳ Αἰταµαπαχ5 εὐλογημένοι εἰσὶν οἱ... 

τῇ πίστει προσιόντες, ὥσπερ καὶ ὁ πιστὺς 

᾽ΑΑρ. πὐλόγητο, ἜΠεορῃ. σύ ν] 

εἰοφείᾖαν τος) πο «αἰπι]ίου,, (τοῦ, 

Ῥαΐέ, ἵπ. αοοοτάαπ6θ ΙΙ {ο ταρι]ατ 

πηθαπῖησ ΟΕ {πα τορ., «ΨΙ(Π, «ἶπ αδδο- 

οἰαέίονι νι” (ος, 6». ὃ 48. Ὁ, Ρ. 

949), ἴηο πιστῷ φαινῖης {ο Ἠϊπί (Μ6γ., 

ΑΙ.) αἲ ενας {ο ννλ]ο] ἐΠῖς αδθοοϊαίΙοπ 15 

ἔτά]γ {ο Ὃς το[ετγοᾶ; εἴ τις τοίνυν τῆς 

ἐκείνου συγγενείας ἀξιωφῆναι ποβεῖ, τὴν 

ἐκείνου πίστιν (ηλούτω, 1Πεοά. ΤΠε 

«Παπσε οἱ Ρτορ. Ἱηίτοάισες α οοιτεδροπ(- 

Ίπςσ «παπσο 1π Το αβροοί ἵπ υπο ΑΌχα- 

Ἠαπῃ 15 τερατάσά : ππάςτ ἐν Ὦς ἵ5 τεσατάεά 

85 ία Ῥαϊίατοὴ, πο ρἰτίιαΙ αποεδίος 

ὅτι τοΆοπι,--- ππάοι σὺν Ὦο 15 τοσατάεᾷ α5 

Όια ἠαδίπιοις]γ {αἱ ηα]. Ππάϊνιάα] τοὐέήν 

τοιούι, α]] οἱ ἐκ πίστ. 9Ἠατε {Πο Ὀ]ορεῖησ: 

96ο ΝΠπάΙδοἨπα, νε ἴοο.. Βομοῖς οτε α 

ΒΙΤΠΙ]Σ Ἰ5ο ΟΓ µετά (ΝΙὮ (σοπ.) Ῥρα]πι 

ου. 6, Ἡμάρτομεν μετὰ τῶν πατέρων; 

Έκσ]ες. Π. 16, ἀποφανεῖται ὁ σοφὸς μετὰ 

τοῦ ἄφρονος; Ὀαΐ ἵπ ῬοῖἩ ο.9θ ἃ βἰπηῖ- 

ἸατΙίγ οἱ ]ος ταί]εχ έλα α 5ἰτῖοῦ ΟΠΩΤΗΙΙ- 

ηΙ(γ απά {ε]]ονγβπήρ ἵπ 16, 86οπης ΠΠΠρ]Ι6ς ; 

85 α σεπετα] τή]6, µετά τινος Ππρ]ϊ6 

χαΐῖΏετ οοξσἰδίεχσθ, σύν τινι, Ο0Λ6ΡΕΊΕΟ 

«εο Ἀτήσοτ, βρραολί. 68. 19. 1, απἀ 

«οπῃΡ. ποίθς ον Πρήι. ΥΙ. 29. 

10. ὅσοι γὰρ κ.τ.λ.] Ἐτουί οϐ 

ἴλο Ἰασίίσα ος {πα οοπο]υδίοη 1π νετ. 9 

ψ(Ὦ τεσατᾷ {ο οἱ ἐκ πίστεως; γὰρ ΙΠίτο- 

ἀποῖπς 6 οοπ{γαγζο --- α οοηβΥΠΙΑἴΟΤΥ ηο- 

σα οἱ {πο αε]ωιοπ]οάσοά βίαίο οἳ (ια 

οἴπετ οἶαδς, οἱ ἐξ ἔργων νόµου: ποί ΟΠΊΥ 

ατα {1ογ πο Ὀ]εβδεά ντ ΑὈταβατα, Ὀμῖ 

αδΤΑΤΙΑΝΡ. τα 

/ / . 

1; "Οσοι γὰρ ἐξ ἔργων νόµου εἰσίν, ὑπὸ 
/ Νορ κατάραν εἰσίν' γέγραπται γὰρ ὅτι ἐπικατάρατος 

ω) Δ / Ό Φ . 

πᾶς ὃς οὐκ ἐμμένει ἐν πᾶσιν τοῖς γεγραμμένοις 

ΤΊογ απο αοἴια]]γ ᾽ππᾶος α- οµ19ο. δὲ, 

Ῥαι]’ς Ίονο οἳ Ῥτονίπς αἲ] Πἱ5 αβδοτίίοπ5 

Ἰα5 Ῥουι. οἴτοπ ποϊϊσοσὰ; οοπρ. Γ)ανιά- 

8οῦ, έγοᾶ. οἱ. 1. ρ. 145. 

ἐξ ἔργων νόµου] “λεν το]ο αγο οῇ, 

ἳ. ο. αρροτίαϊπ. ἴο, 1οδύ ἩΡοΠ, έᾖό 10ογΛ8 

οὗ (ο ζαιο) «απ ἵπ Ίοσο ]αδζίαπα αιιαδ- 

τυηῖ, Βυ]], Πανπι. ΑΡ. πα. Ἰ. 12: ἴλμθ 

ῬτίπιατΥ {οτορ ο ἐκ, οῖης {ο {1ο παίιτα 

οἱ {ο ακρταβΣίοΏ, Ὀοΐπς Ίστο ΒΙρ]ΗΙΙΥ 

1655 οὐνίοιις ἔπαπ 1Π νογ. δ, απ ειισσερί- 

Ίπςσ ΠΙΟΙΘ {πο 5εέοπᾷατγ απά ἀογναίϊϊνα 

1άρα οἳ «ἄεβοπάεποο ο ἴλαι οἳ ἀῑτοοῦ 

οτἰσἰπα(ίοη οπα» 966 που ἔπι οο., απιά 

οοιπρ. 1. Όοχ, χΙ, 16, οὐκ εἰμὶ ἐκ τοῦ 

ο ἕ 

σώματος». 

46γ α σιώδος᾽ ποῦ «τιπάοχ έλο οιιςε, Ὀιαέ 

αἰπιοξί ΒΙΠΙΡΙΥ απά σοπετα]ἰγ, τάς 

ὑπὸ κατάραν] 'τι- 

11967 --- ἐπικατάρατος; ΟΟΙΠΡ. ὑφ᾽ ἅμαρ- 

τίαν, 1λοπι. 11. 9: ἴΠα Ῥτοοί ἀταννη {ποτη 

ιο Ο. Ἡ. Ώδσοπιθ {Ἠα5 πἹογα εοσοΠ{, 

Ὑπὸ, ἵ6 πιαΥ ὃδ τεπιατ]κεᾷ, Ὠας αῇΡΥ. 

Ίσα πο «ιιαδΙ-ΡΛγδἶσαῖ 8ΕΠΒΟ (κατάρα 

εῖπς νίονγοὰ ἵπ {πα Πρῃί οἳ α Ὀωτάςῃ, 

Ῥ μας, Νιπάβεππι.), Όαέ 15 ΟΟΠΙΠΙΟΠ. 

οἐλίοαζ 56Ώ86 οἳ «δι]οσίῖοι {ο;. 8ο8 

Ἅναπου, άγ. ψ 49. Ἱ, Ρ. ὀ62. ἡγ τι 

τοσατά {ο {πο ατσιπθηί, 16 ἶ5 οΠΊΥ ηθςθδ- 

Β41Υ {ο οὔδοινο {λαί {Πε ν/]ο]ε οὐνίοιΒ]γ 

τοδί5 οἨ {μα αἀπαίββίοΠ, ΠΙΟὮ 15 Ὕνας Ἱπῃ- 

Ῥοβείρ]α ποί {ο πηα]κε, {]λαί πο οπ6 οἳ οἱ 

ἐξ ἔργων νόµου απ ΡΙΙΠ] α]] ἴἨο τοαιι]ςὶ- 

Ώους οἳ ἴ]ε Ιαν; 9εο ϱ5ρ. Βι]], Πάγο, 

Αλονί. π. τ. 11, απά οοπιρ. ΥΠ 1 Ὀδ- 

(ου, 1εᾖιγδ. 1. 4. Ἡ, Ῥ. 00. γέ- 
γραπται γάρ] Οοπβιπιαίοι οτι 

Ῥοπρίατε ΟΓ έλα ρτοσσάϊπς Ἰνογάς. Ἔ]α 

αποίαίῖοη 1 Ίοπι Ὠομί. κχνΠ. 26, 

{ποιισ]Ἡ ποῦ 1Π Ίο οχκασε ποτά οἴί]ος 

οἳ {πο ἨΗοῦ. ος 1, Χ.; οοπιρ. ΒΙΤΟΠΗΙΙ5, 

Ῥίβλος Καταλλ., Ῥ. 609, απᾶ Ῥασσο ἴπι 

ἴοο. πο {ο]]ονῖπς ὅτι ἵδ οπητιοά Ὦγ 

1εο., Ὀμί ΟΠΙΥ ΥΙΟΣ 1ά 5 τη5ς,, απά 5ΟΠ1Θ 



τ2 αΔΙΑΤΙΑΝΕ, οσα, ΠΠ. 10, 11. 

) - / - / - - ) / πας ) / ἐν τῷ Βιβλίω τοῦ νόµου, τοῦ ποιῆσαι αὐτά. ' ὅτι δὲ ἐν νόµῳ 
.ο 3 - Ν - - ” { / 1 / 

οὐδεὶς δικαιοῦται παρὰ τῷ Θεῷ δῆλον, ὅτι ὁ δίκαιος ἐκ πίστεως, 

ΤΗ, τοῦ ποιῆσαι αὐτά] 'ἰο 
4ο έλεπι, "αῖ [αοῖαί σα, Ὑαἱσ., ΟΙΤοΠῃ. ; 

Ῥάγροδα οοπζοπαρ]αϊοά απά ἱηνο]νεά ἵπ 

Όλο ἐμμένει. 1] 19ο οἱ ἴ]λε ΙπβΠ, {ο 

ἀσποιο ἀοδίση, ἐπίεπέίοπ, 5 (νι ἴ]α 

οχοορίῖοι ΟΕ α {ονν Ἱηβίαποςρς {ποια ἴ]ο 

οἴἶνοι αντίτογς ἵπ ἴμο Ν. Έ,, Ματς ἵν. ὃ 

[Ηἱεο.]ν «ᾖππιε ν. ΙΤ) εοπβπεὰ ἴο Βε. 
Ῥαυ]. απά Βιε. Ίωαίκος 9οο Ἐτίισ, Μακ, 

Ἐκοιτς. Ἡ. Ῥ. 482, ποτ, ἄν. ὁ 40. 4. 

Ὁ, Ρρ. 3ττ. Ίο οοπκιτασίοη 18 πο, 

Ῥτοροτ]γ οοηβϊἀετοᾶ, ἨΠοευταϊςιῖς, Ὀαΐ Ὄο- 

Ίοηρ5 ἴο Ἰαΐος (τος, απἀ πιαγ ο ΟΟΙ- 

τος]γ εχρ]αϊπεᾶ αδ απ΄ αιηρ]βσαίίοπ ΟΕ 

Ώιε 15ο οἱ {1ο σοῃ., ν’ Ισ] 5ε1νος Βγοῖ ἴο 

τηπτκ ἴηο φοδιέ οἱ ῥγουιοί (ο. 7. Π. β. 

997, κύματα παντοίων ἀνέμων, Ῥελμοειετ]. 

5ηέ.  Ἡ. 1, ρ. Τ9), ἴοι {ατίηοτ, ἴ]ο 

΄ήΡ056 οἳ τε νουκίπς οὐ]οοί, απ ]η51]γ 

(ο. σ. πι ΙΧ, νηοτο ἴηο ἨΠεὺτ, 1άΐοια 

νο] παατα]]γ οα15ο {Πί5 ἀονο]ορπιοπ{) 

Ῥοέοπιος Πετ]ο πποτο {αν οπρίαπαίογη απιὰ 

αε[πΠέροες; οοπαρ. ΞεηΠ. 1. 6, ὡραῖόν ἐστι 

τοῦ κατανοῆσαι, Ἐχοα. Π. 18, ἐταχύνατε 

τοῦ παραγενέσβαι. 1Ιπ ἴλπὶ Ἰαΐτο ϱα5ε 

Όπο Βτςί νετ ΟΟΠΙΠΙΟΠΙΥ πηαχ]κ5 α ΤΠΟΥΘ 

Ρεπετα] αοἴϊοη, ἴ1πο βοζοπά, 9Π6 Τιοτθ 

Ἡπιϊαπσ απἀ ερεοῖα]; οοπΏρ. ἄοσπ. χχχὶν. 

17, εἰσακούειν ἡμῶν τοῦ περιτεµέσβαι, αιιὰ 

βεο ε5ρ. ἸἨϊοτεοἩ, ἄο Ῥομί. τ. 139, Ρ, 

173 5ᾳ., ἈἨθχο ΤΠί5 δασο ἶδ ννο]1 1πνοδ- 

ιρατεά. Τ]ο Ῥτοστοςς ο τ]ηῖς κἰτισίατο 

Ἰπ ο]αςείσα]. (τοε]ς 15 Ὀτίεβγ ποιιεεᾷ Ὁγ 

Ῥοτι]ατάγ, Α/πέ. 1κ. 2, Ρ. 357. 

11. ὅτι δὲ κ.τ.λ.] 'Βιμέ (Γιγέλον) 

ἔλαί ἴπ {ο ἴαιο οἵο.:. οοππααϊίοπ ος 

Έλλα τεαξοπίπσ; δὲ 5δαὐ]οϊπίπςσ 1ο πο «ατ- 

σιπιοηΤτπα ο οοπίτατῖο,, ---- ναί ἴ]ιοςο ος 

ἴλο Ίανν ατα απάετ ἴηο 6196 (νογ. 10), 

---ἴἶνο βαρρ]οπποπίατγ αγσιιπποπί ἀετινεὰ 

Ποπι Ῥοτρίιτα {]αί πο οπο ππᾶςτ ΠΥ 

οἴτοιπιξίαποςς ἶ5 Ἰηειβεά Ὦγ {πο Ίαν. 

Πο ορροβ!ῖνο {οτοο οἳ δὲ πιαν {πας Ῥα 

{ε]ῖ ἵηπ 11ο Ιποϊάεπία] τορ]Υ Ὑ/ΠΙσὮ {πο 

νογφο αβοτᾶς {ο α ἀοάποίίοι ενας παῖρ]ιε 

Ἰμανο Όδοι οὐνίοιδ]γ πιαὰο {τοιη νοτ, 10: 

εδιαί --- Ἰοδί αἩγ οπς ελου]ά Ἱπιασίπο ἴαῖ 

1 α- τππη αἰᾷ 80 ἐμμένειν κ.τ.λ. Ἠθ 

ννοι]ά Ὁο Ὀ]οςςες ----Ίσι πιο αά, οἱς, : 

«ΟΠΊρΡΗΤΟ Ώο Ἠλειτο ὕι ἴρο. ἐν 

νόµῳ] "πάς έλα ἴαιο; {. ο. ἵπ ἴ]ιθ 

6Ρηοτο απά ἀοπιαίπ οἳ {πε Ίαν; Αοίβ 

ΧΙ, 99, Ἠοπι. ΠΠ, 19, 1, 19. Ί]ιο ἵῃ- 

ίτιπιεπία] πηραπίπς 15 σταταππατἰσα]]γ 

τεπαῦ]α (ορ]εοί εχἰειίπσ ἵπ ἴ]α τηθαΠΒ, 

1ο] ὄγ. ὁ 623, 3, 560 Ποῖθ ον 1 Τ]6β. 

ἵν. 18), απά ενοπ οοπίοκτια]]γ ρἱαιδίο]ο, 

ομΊηρ {ο ἴ]ιο Ρτοππίποπιςθ ΟΕ ἐν νόµῳ απιᾶ 

119 αρρατεπί ορΡροβΙτίοΏ {ο Χριστός, νετ. 

19 (560 Μογοτ): 5, Ἀοννενος, ουνίπς {ο 

ως Ἰηνετείοπ ΟΕ {1ο βγ]]οσίσπι, ἴἩο ορ- 

Ροβί{ίοι Ὠδίννθεη {ια οἶαιιδε 15 ΠΙΟ 

οὐδοιτεᾶ, {πο αἴπαρ]ετ απά πποτο δια] 

πιεαπῖηρ ἶ5 Ἠστο {ο Ὄα Ῥτείειτοά : «οπιρ. 

ποίθς ον 1 Τ)οββ. Π. ὃ. ἜΤ]ο πποτο Ἱπ- 

ε]ιρίῖνο ἐν ἵ5 {5 Ῥετ]ιαρς «Ἡοδοῃ ἀεσῖσιι- 

οὔ]γ, α5 ἴπε Αροςί]ο5 οὐ]θοί 15 αΡΡΥ. ἴο 

ΕΗΟΝΝ ἴ]ιαί {πε Ἰάσα οἳ Πιδιβοαίίοπ {α]]ς 

ν΄Ἠο]]ν οι οἱ {ο ἀοπιαϊπ οἳ Ίο Ίανν, 

απᾶ ἶ5 ἱποοπιραβῦ]ο γη 119 νετγ παίυτε 

απά «λατασίοτ. παρὰ τῷ Θεφ] 

«τι ἐλιο δί/έ οἱ». , 6. «πι ἴ]λο Ἱιάσπιοηί 

οἱ ἀοά” (Ίοπι. Π, 19, χ. 16, 1 Ῥοε, Ἡ, 

20). ἴπε Ἰάεα οἳ Ἰοσα]ῖγ 5ασσοςτεά Ὦγ 

έλα ρτορ. Ῥοῖιρ 51] τοίαϊποα ἵπ (ναί οἳ 

Πιάσπιοπί αἲ α (πίδαπα]: 596 ποῖος ον 

2 Τλεςο. Ἱ. 6. Τὴΐ5 πδασο 15 5/Π1εΠΤ]Υ 

ΟΟΠΙΠΙΟΠ 1π σ]αρδίζα] νντίτοτςς 56ο Ῥοτι- 

Ἰατάγ, δη. ν. ΙΤ. Ὁ, Ῥ. 257, απᾶ οχν. 

ἵπ Ῥα]πι τα. Ὠοςί, Γ,εη. Β. Υ. παρά, ΤΙ. 3, 

ο]. 1τ. Ρ. 607. ὅτι ὁ δίκαιος 

κ.τ. λ.] 'ὀοραιδα, Το }ιδέ δ)ιαΙἰ Πίος δή 

Γαλ, Παυα]ς, Π. 4, ασαῖπ (ος ἵπ Ίλοπι. 

1, 17, Που. κ. 28, ---- ἴΠϊ5 5οεοπά ὅτι Ὀο- 

Ἰηπσ οαμδα], ο Βνςί εἰπιρ]ν ἀθο]αταίίνο. 

Τε 19 οτίγεπιοῖ ἀλΠοι]ε {ο ἀθοῖᾶς νν]ιεί]χοτ 

ἐκ πίστ. ἵ5 το Ὦα Ἰοϊποά νν]ί]ι ὁ δίκ. (« ἴἶιο 

ἀαδι Ὁγ {ατπ), ος γη] νο νου. πε 



ΟπΑς. ΤΠ. 19, 19. 

ζήσεται" 
σερ. ’ Ε) . α 

αὐτὰ ζήσεται ἐν αὐτοῖς. 

{0ΥΠ16Σ 5 Ῥοτ[εοτ]γ οουτοοί ἵπ Ῥοϊπί οἱ 

5ΤαΠΙΠΊάΣ, {λοισἩ ἀοαθίεά Ὁγ Γρ. ΜΙάάΙ. 

(5ου πο, ἄν. ψ 20. 2, Ρ. 125), απά ἵ5 

αἀορῖεά Ὁγ Παπιπιοπά, Ἀζεγοτ, απᾶ οἴλος 

οατο(ιι] οχΡροβίιοῖ.  Αδ, Ἠονανατ, 16 

86εΠ15 οοτίαϊπ {ορρ. ἴο Ῥααπις.-Οτ.) 

Έλναί έλο οτἰσίπα] Ἡ οΌσονν (56ο ΗΙ(2ὶς ὧν 

ἴοο., ΙΙ. Γρορλοί. ρ. 2605, 264) ἆοθβ ιοέ 

Ῥθας. ἐπί πιθαπίης, ---ᾱδ οί. Γαι] ἵ5 

αποίῖης ἴ]χο ννοτάς ἵπ {πο οχάςτ ἵπ νΠίοἩ 

{6γ δίαπά 1π {πε ΤΙΧΧ., πο ἵπ {λΠαῖ (ὁ 

ἐκ πίστ. δίκ.) πιοδί {ανοταῦ]ε {ο 5αςἩ ἃ 

{παἨ]., ---ᾱδ ἴμε ατσιηθηῦ «θοπης Ῥεσύ 

ιείαϊπος Ὦγ {με οἵπες σοπείτασίῖοπ (ε6θ 

Μιά ς]. ἴπ ἴοο., απά οοπΙρ. Βι1], Έγαπο. 

σεπκ. Απιπιαᾶν. ΠΠ. 6), ---- απᾶ ]α541γ, α5 

ζήσεται ἐκ πίστ. ἴπας 5ίαπᾶς ἵπ πΊοτο εχ- 

αοῖ ορροδΙΊοη {ο (ήσ. ἐν αὐτοῖς, Τῖ 506ΙΗ5 

Ῥοεέ νι 6ορί., Ατπι; (αΡΡΥ.), 0Ἠ1γ5. 

(αΡΡΥ.), απά {πα Ὀιυ]]ς οἱ {1ε ο]άςτ οκ- 

Ῥοβίίοις, {ο οοπηθοῦ ἐκ πίστεως ΝΙΙἨ 

(ἤσεται. 

12. ὅ δὲ νόμος κ. τ. λ.) /διέ ἔ]ο 

ἴαιο 9 ιοί οἱ Γαλ,” 5ο]. ἄοος ποί βρτῖπσ 

{ποπ 1, Ἠαδ πο οοπηθοίίοπ για 16 1π 

Ροϊπίέ οἳ ριποῖρ]ε ος οτἰσίπ; 3γοβοδίέζο 

29ἴπογ ος ἴπο 5γ]]οσίβπι, ὁ δίκ. ἐκ πίστ. 

(σ. Ὀεῖπς {1ο 2ΥΟΡ. Λ4]ΟΥ, ἐν νόμ. οὐδ. 

δικ. ἴ]ιε σοποἰμκίοη. πο Απίμ. Ὑσμς. 

Ὦγ ἀαηδ]αήπς δὲ απ” οὔδοατο {λα 

ατσιιπιθηί{αΏΙοῃ. ὁ ποιήσας 

αὐτά] 'ᾖο 1ο]ιο Ἰαί] ἄοπο έλεπι, 50]. τὰ 

προστάγµατα απᾶ τὰ κρίµατα, πεπίίοπαᾶ 

1η {πο 1οΥΠΙ6Υ Ῥατί οἱ {Ἠο Ὑοχδο Ἠσγθ 16- 

{εγτοᾷ ἴο, --- 1μον. ΧνΙι. δ. Ποιήσας ἵδ 

επιρΠατίο (« Ργαεορία Ἰοσὶς ποη 5ιαπί ἆθ 

οτοᾷσπά15, 5σὰ ἆᾳ {αοϊοπᾶϊδ Δαιίη,), 

απᾶ 15 Ῥτε[ασεᾶ ὮΥ {πε αἀνοτδαίίνο ἀλλ᾽ 

45 οχρτοδδίπσ α 5οηΏΊππεπί ἀῑτοσί]γ οΡΡρο- 

βίο {ο μας Ἰαδ Ῥτοσοάσά. Ίπετο 18 

Ένας πο οἸ]ρςδο οξ γέγραπται (Ξεποί() ος 

λέγει (Ώασσε); οοπΏρ. ΕΠΙίΣ. Γοπι. ὓ οἱ. 

π. Ρ. 2584. Ίμο Ππβοτίῖοη οἱ ἄνδρω- 

πος α{ἴετ αὐτὰ ( 166.) Ία5 οπ]γ τ]χο α{]λος- 

10 

ΑΙ ΑΤΙΑΝΒ. πο 

1 ὁ δὲ νόμος οὐκ ἔστιν ἐκ πίστεως, ἀλλ ὁ ποιήσας ". 
15 Ν ιά . α) / ε) α 

ἈΧριστὸς ἡμᾶς ἐξηγόρασεν ἐκ τῆς 

10 οἳ ΤΡΕΙΣ απἆ πῃδς., απᾶ ἵ5 τίσΏῖγ 

το]εσίοὰ Ὦ} πιοδύ πποάθτπι 6(ΙοΙ5. 

ἐν αὐτοῖς] «νι έλοπι,᾽ ὄ, ο., 35 ἩΝ ποτ 
ρατάρησαδος, ὁ αῦ 1π 5 ]οσίῦις, νΙτο {οπ58 

αιιαδὲ 1η5ι. 

19. Χριστὸς ἡμᾶς κ.τ.λ. "Ο)γἰδέ 

/απδοηιεά 8, εἴοι; υινιᾶ απά επαἰεά]γ 

αὐταρύ οοπίταςύ {ο {πο ἀοο]αταίιίοι 1π- 

νο]νες 1π {πε {νο Ῥνεσθάϊπς νοΙ505: {μα 

Ίανν εοπάσπιπαᾶ 6, (Ἠτῖξέ ταπδοιπδά 8; 

έποη. ἀἰδειπιί]α αδγπάσίος, 091. 11, 4, 

πὈί Ἰἴοπι ἆε ΟΠεϊδίο Ῥεπς. 

ἡμᾶς] 6αν5; πο ἆεν5 απά Ἠθαίμοπδ; 

εδαάςθοβ Ῥτοοῖραο Ῥτοδες πια]οςίσίίο,᾽ 

Ῥεης., οΟπρᾶτο Ο0Ἠ1Υ5. Έοτ (1) {λε 

νηο]ο οοπίοχί Ἱπιρ]ες (πας {Πε Ίαν 1Β 

ἴπο Μοραῖο Ίαν: 5εο Ὀείοί ἴγι ἴοο.. (3) 

Τὸ Πὶς Ίανν Πας, εἰτίοί]γ 5ροα]κίπσ, πο {οχοθ 

ονος {μα (ἀσπί]ος, Ὀαῖ ννας, ἵπ {αοί, ἴ]θ 

µεσότοιχος Ὀδίνύθειπ {Ἡε ἆεννς απά (ἄεπ- 

Π]ες: Ἡρῃ. Π. 14, 16. Έοτ α {πτίμοτ 

ἀἰδοιιδείοηπ οἱ 15, οοηδι]έ Ἄ[ογοτ απᾶ 

Ὀειοτὶ ὕπ ζοο., απᾶ Έτουνπ «αἴαί. ρ. 199 

κα. ΤΠ ἀοοίαίπαὶ ἀεάιοίοπ5 πιαάς 

Ποπι {Πῖ5 απά αἴπχί]ατ Ῥαςδασος, {ΠοισΏ 

Ῥοτίασί]γ Ἰαδί απά τας (εοπιρ. Νοαᾶ. 

Ρἰαπί. οἱ. 1. Ρ. 4585, Ῥο]π), οαπποί θ 

πχσοᾷ ασαϊηςδέ {Πο πιοτο Ππηϊίος τποαπίης 

ννἩΙοὮ {μα οοπίεχί 866Π15 οὐνίοιδΙΥ {ο 

ΤΘ 116. ἐξηγόρασεν] “7α- 

δοπιεᾶ, ἐγοαοεπιεῦ.  Ολτὶξε ταπδοπιεά 

ἴπο φεννς {τοπ {16 ιο ο {πα Ἰανν, Ὦγ 

λανίης {α]κοη 16 προπ Ἠίπηδε]ῇ {οτ ἐλοίτ 

βαίκος απά 1π {Ποαῖτ φἰοαᾶ. Απ αοοπταίο 

εκρ]απαϊίοπ ο {Πῖ5, απᾶά ἴ]ε οοσηαίθ 

Ίᾷρα ἀπολύτρωσις, ΝΙ]] Ὃο {ουπά ἵπ Ὀσέ, 

1εἡγὸ. πα. 1. 1, Ρ. 107, απᾶά τπτ. 1. ὃ, Ρ. 

205. Ἔπε {οτορ οἳ {λα Ῥτεροςϊίοπ (ἐκ) 

ποσο ποῦ Ὦ6 ΥετΥγ είτοπΡΙ]γ Ῥτος5ος, ο. 6. 

ἑεπιείοπθ ΠΟΒ ἔπᾶο οτι], Ῥοχς.:. 5ε8 

Ῥο]γὺ. Πὶδέ. τπτ. 43. 3, ἐξηγόρασε παρ) 

αὐτῶν τά τε µονόξυλα πλοῖα κ. τ. λ., 

νηοτο Το Ῥτορ. Ἠα5 πο πιαι]κοᾷ πηθαπ- 

ης. Τμ {επάσπογ {ο 15ο Υοιῦ5 ϱοπ]- 



Τ4 αΔΙΤΑΤΙΑΝΕ, Οπαν. ΠΠ. 18, 14. 

. 

κατάρος τοῦ νόµου γενόμενος ὑπὲρ ἡμῶν κατάρα, ὅτι γέγραπται 
᾽ ’ - Π , αν / "Ημ ᾿ ν΄ 28. . 

Ἐπικατάρατος πᾶς ὁ κρεµάµενος ἐπὶ ξύλου, ' ἵνα εἰς τὰ ἑΏνη ἡ 

Ῥουπά ο νν]ν ρτορρ. νου απγ ουνίοις 

Ἰπογθαδο ΟΕ ΠΙΦΗΠΙΠΕ, 18 9Π6 ο το ο]ιατ- 

αοϊογὶκτῖος οἱ Ἰαΐτος (γοσῖς; ΤΠϊογβο]ι, ἄε 

Ρεπίαί. Τεν. Αῑεσ. τ. ἵ, Ρ. 89. 

γενόμενος ὑπὲρ ἡμῶν κατ.] “ὐψ 

λατ ὗιῇ ὀσσοηιε α 686 ΟΡ 19 ἀεροπάςηί 

Ῥασιιαρ]ο οκρτοδδίης ἴ]ο ΠιαΠπΕΝ οἳ (να 

αοίίοι, Υν]Ιο. ασαἰπ. 15 πποτο ἀἰδΙπο]Υ 

εἰιιοϊάπίεά. ἵπ. πο αποϊα[ίοπς λέγει δὲ 

καὶ τὸν τρόπον, 1μθοά. μα αὐδίταςί 

κατάρα (1ο, απ. αοουχδοά (Ππίπς, Ῥεῖ]ο, 

---ΝΙο]ι ἀλαίος ἴ]πο απ (]οδί5) {5 ρτοῦα- 

Ῥ]γ οπόδεή, 15 Ἀ[θγου 5ισσοςί5, Ἰπείοας οΕ 

Όιο οοποτοῖο, ἴο 6χρτοςς ντ] Πηογα {οχζθ 

έλα οοπαρ]οἴεπιοςς οΓ τ]πο α{ἰ5[ασίίοπ. νν Ίο] 

Ολμτῖδί πα {ο {πο Ίανν, Ομ (ια ἆος- 

ἐτἰπαὶ Ἱππροτί ΟΕ 11ο οχρΓοΡΣίΟΠ (κατάρα 

ἤκουσε δι ἐμέ, ὁ τὴν ἐμὴν λύων κατάραν, 

ἄποσ. Χα2.) 866 {πο αποϊαῖοις ἴπ Βάσος, 

Τ]ιες, Β. ν. κατάρα, Νο]. 1. ρ. δτ 5ᾳ., απ 

{ου α Τονν πονάς οῇ στοαί [οτόθ απ ε]ο- 

απιοπζς ΟΠ Το « πια]οάΙσίαπη ογιαςῖς, Απ- 

ἀπεννο», Αεγπι. 11. Νο]. π. Ρ. 174 (Δ. 6Ο. 

140. ). ὑπὲρ ἡμῶν] 'Γογ 15, -5α]ι- 

{5 ποδίτο τοριταπάσς οαιιδᾶ,” ολους. Τα 

Εή5 αιιά εἴππ]]ατ Ραδδασος ἴ]Ἠο οχασί ΠοαΙΙ- 

ης οἱ ἴ]ο ρτερ. Ία5 Ώσθυν πλαέἩ οοπῖοδίεᾶ. 

16 Ιέ (α) «πι οοπιπιοζιπι (αἰίσι)ις), ΟΥ 

(β) :ὧι ἴοσο (αἰίοι)9) 1”. Πο {ο]]ονῖπς 

8θεπι5 {1ο πιορί αἰπιρ]ς ΠΒΙΝΕ6Υ. Ὑπέρ, 

1π 115 οιλίσα]. 86156, Ἠὰβ Ῥτίποίρα]]γ απά 

Ῥτίπιατ]ν (566 ποίθ, οἩ. Ἱ. 4) πα δέ 

ΙπθαΠΙΠ5, ο8ροοία]]γ πι ἀοοίτῖπα] ρᾶδδαΡ6ς, 

ννηογο {]ιο αἴοπίησ ἆσατπ οὗ Ολτίςί ἶ5 α]- 

πάν το, ο. /. 3 Οο05. ν. 21, τὸν μὴ γνόντα 

ἁμαρτίαν ὑπὲρ ἡμῶν ἐποίησεν ἁμαρτίαν. 

Ῥιιί α5 ἴἼχοτο απο σοπετα] Ῥραβ5ασος ἵπ {ηο 

Ν. Ἑ, νν]οτο ὑπὲρ Ἰά5 ομηΙΠοΠ{ΙΥ {1ο 860- 

οπάί ππθαπίπσ, ο. 4. Ὦ Ἠϊ]επῃ. 19, ἵνα ὑπὲρ 

σοῦ µοι διακονῇ (οοπιρ. Ῥ]αΐο, «ογᾳ. δ15 

ο, ἐγὼ ὑπὲρ σοῦ ἀποκρινοῦμαι), ---80 816 

Ίνοτο ἀοσιτίπα]. ράςδασος (α5 Ἠογο) ννηοτο 

ὑπὲρ παν απ ο οσοι πιοαπῖης 

τι 1{ο νν τη ἴ]ιο Ετεῖ, Ὑνλλθπ ἴλο οοπῖοχί 

(ο. ϱ. ἵπ 1 Οοχ. κν. 3 ἵν κνοι]ά ο Ιπαᾶ- 

πη]ςδΙρ]ο), απά παϊατο οῇ πο ατραππεηί 

εόθπῃ Το τοηιι]το 1ΐ, ποιρ]ι ρτουαῦ]γ πουος 

(Ἀνίπος ΟΡ. ὁ 48. Ἱν Ῥ. 9439) ἴἶνο εεσοπὰ 

αποἰιδίυεί: 906 Ἀἴαμοο, 4ἰοποπιοπίέν 130. 

50, Υο]. 1. ρ. 240 5ᾳ., απά διοτι, 1 ολ γῦ. 

ΠΠ, Ἱν Ρ. 110 δα. Νοτο (να ποαπί η ος 

Όλα ρτορ. ἵρ Ὀπιεβγ ἀῑδοιιεδεά, 

ὅτι γέγραπται)] 'Γο)αδηιμο] αὖ ἐ ἰψ 

τουέέοι, ρατοπίλμοιίσα] οοπΗτπαί]οπ ος 

Όιο αβεοτίίοη ἵπνο]νεὰ ἵπ πε ρτοσεάΐπς 

ρατιἁιρία]. Ἰα1δο, γενόμ. κ. τ.λ. 116 

Ῥάδεασο ἵπ Ὠουϊ. (6Ἡ, κχὶ, 25) Ίχοτε εὰ- 

ἀισοὰ ἆοοδ ποί α]]λιιάο {ο οτιοϊ[γίπς, Ὀιέ 

{ο εχροβητο α[τοτ ἀἆθαίμ οἩ 5ία]κο ος 

6105505 (405Η. κ. 26), Ὀαί 15 Ρ]]1γ Ῥετ- 

ποπί αδ εροοϊ(γίηπςσ νο «ἰσποπηϊμίοιΒ 

ρατσι]ατί(γ το. νο] ἴ1α Ἰορα] ο 

Ῥο]οησοά,. απά ννμίοὰ οι Ἠδάθοπιος 

ὮΥ Παπρῖπςσ ἀοπά οη {λα οχο5» {ογπα]]γ 

{α]β]]οά; 9606 ο5ρ. Ὦ6αΙξοΏ, 6γοεί, Ατίι 

1ν. οἱ. 1. ρ. 245 εα. (Βυπή.). Τί 18 Ἱη- 

{οτορίῖπς {ο ποῖῖεο ἴΠαί ἴ]ια ἆοαὰ Ῥοᾶγ 

να5 ποί Ἠαπρσες Ὦγ λε ποε], Ὀαί ὂή έλα 

λαπαθ, απά πο οἩ α πες, Ὀαί ο α ρίουθ 

οἳ ννουά (ποηπ οχ α1Ώογο 5οἆ Ἰϊσπο, 

Ταξεον.) ; 866 ἴπο {χοαίίδα ος Τ)αξεονίιβ 

ἵπ Τλ]οδαιν. Τ]ιουῖοφ.- Ι]ιζοῖ. οἱ. ττ. . 

614, αμη, Αγολοοῖ, ν 258, απά Ῥᾶλχ, 

Φήια. α. Πέ. {ου 1849, ρ. 924 5α. 

ΤΈ]ο τεαᾶίπς οἱ Πσο., γέγραπται Ὑάρ, 35 

ΟΠΙΥ ἴλο ευρροτί οἳ 2Η: πι; 

Ὀντ. (0οἱπ) Οορῖ., αἲ., απά Όθαις 6ΥΟΙΥ 

αρροαταπσθ οϐ α οοπβπιαΊοῃ {ο (λα 

ΠΊΟΥ6 πδιια] πιοάς οἳ οἴταίΙοπ, νοχ, 10. 

14. ἵνα εἰς τὰ ἔδνη] “ὔι ογᾶε 

ἔ]λιαέ αωπίο {ᾖω (οπέίίον:᾽ ἀῑνῖπο Ῥτροξθ 

Ἰπνο]νες ἵπ ΤἨο ἐξηγόρασεν ἐκ τῆς κατάρας 

κ.τ.λ. Τ]ο Βγεί ΡΙΤΡΟΡΟ Ὑνας {1ο τα- 

βΟΙΙ ο {ο οσιος ἄοπι ἴ]πο οιἱγς6; ἴ]ο 

βοσοπά, Ισ] νναςδ Ιπνο]νοὰ 1π {ο Βτεῖ 

(ὅτι ἡ σωτηρία ἐκ τῶν Ἰουδαίων ἐστί, 

1οἨπ ἵν. 292), νναξ πο εχίεηείοπ οἱ Αὕτα- 

Ἰαπης Ὀ]οδείπς το ἴ]ο σομέζεδ, Ὀαί Όνας, 



παρ. ΤΠ. 14, 15. αΑΙΤΑΤΙΑΝΡΟ. τὸ 

.] / ο ὸ ΔΝ / 1} ο ὸ ” ϐϱ Δ ) 

εὐλογία τοῦ ᾿ 4βραὰμ γένηται ἐν Χριστῷ Ιησοῦ, ἵνα τὴν ἐἔπαγγε- 

λίαν τοῦ Πνεύματος λάβωμεν διὰ τῆς πίστεως. 
Ένεπ ἴἶνο οβίοΠΙ8 οῇ πΊεπ 

πακέ απονν πε νο ῥΥΟΠΙ- 
1 Αδελφοί, κατὰ ἄννρωπον λέγω" ὅμως 

Ίβο οἳ ἄοᾶ {ο Αὔγαλαπα σαπποί Όο αππα]]οά Ὦγ ἶιο 1 γν]ῖσ]ι γ/αβ 8ο Ίοιις α[ογνανάς. 

ποῖ {Ἡχοισ] {1ο Ίαν Ὀα{ ἴπ {οδας ΟἨτίςέ, 

Εὶς «ΝΙἩ ασοις. ἵ5 Ίοτο ποϊί]λοι ΒΙΠΙΡΙΥ 

Ἰάοπίίσα]. ννἩ. ἀαάῑ. (οοπιρ. που, 6). 

ᾧ 51. ὅ, Ῥ. 191), ποτ ἵπ 1ἴδ ΠΙΟ ]αχ 

5οη86 οἱ «ἴπ χαίετεησο {ο (Ῥ]ε]ε; «οπΙΡ. 

Ῥετῃ. Αγπέ. ν. 11, Ρ. 219), Ὀαί τοῖαῖηΒ 

195 Ῥτορος {οσα πιαπίπς, Ὑ(] τείο- 

οπςς {ο {ο πισίαρ]οτῖσα] αττίνα] οξ {ο 

εὐλογία; 366 γΙπος, γ. 49. αν Ρ. 955. 

ἡ εὐλογία τοῦ ᾽Αβρ.] '{λε ὀζεδδῖπφ 

οὗ 4ὔγαλανιι) 5οἳ]. λε Ῥ]οβοῖησ απποιποσᾷ 

{ο απά νοιςΏκα[οά {ο ΑΡταβαπη (νετ. 8), 

ἡ εὐλογία ἡ ἐκ πίστεως, ΤΠθορῃ.; {πα 

σοπ. Ὠοῖης {]ιο σαη. οὐ /σοέὲ; οοπιρ. Ἠοπι. 

Χν. δ, τὰς ἐπαγγελίας τῶν πατέρων, Ἀπᾶ 

κοο Υπο, (αγ. ὁ 90. 1. Ῥ. 1607 βα., 

Ἰτῆσοας, αργασλῖ, ᾧ 47. Τ, 1 5α. 

ἐν Χριστῷ Ἰησ.] «ἶπ Ο)ιγὶδέ «Τεσιδ, 

επ Οηϊείο ἆθφα,᾽ Υα]σ., ΟἸατοτη., Οορί., 

ΑΣΠΙ.; πο «ρτορίος, 49ίΠ., ος {οΥ διά, 

ατοί. (6οπιρ. 0Ἠ1γ8.), 8 ες αηπρίτι- 

πιθηία] 1156 οἱ ἐν ΥΙΙἩ Ῥοίδοη5, {ποιδἩ 

{οαπά ἵπ α {6Υ’ Ῥαβξασες (οοπιρ. Μαιί]. 
ΙΧ. 94, ἐν τῷ ἄρχοντι, --Ἡο Ὑνά5 ια 

οαιιδα ε[Ποίσηθ), ἵδ Ἠετο οετίαϊη]γ ποῦ 

πθοθβδαϊγ. 1τ σας επ ΟἨτίκί, π {πο 

Κπονν]οᾶσαο οἱ Ἠϊπι απά ἵπ Ἠϊ5 ἆθαίἩ, 

Ειαί {πο (1 οπ{1]68 τεσοϊνεά {Πε Ὀ]ορείης. 

ἵνα τὴν κ.τ.λ. πι ογε» ἐλαί οε 

πιρ]έ γοοείυε; 5οοοπᾶά βίηίεπιεπί οἳ 

Ῥήπροβθ, πο δαὐοχαἰπαίεὰ {ο, Ῥιαΐ ϱο0- 

οτάἰπαϊο ντ] Ελα Ρτεσθάϊπσ οπς. ΝΠΕΥεΣ 

οἵτος ας ἱπείαποςς οἳ α αἰπηί]ας ρατα]]ε]- 

Ί8πι Οἱ ἵνα, Ῥοπι. ΥΠ. 19, 2 Όοἳ, ἰκ. ὃ, 

ἩρΗ. νΙ. 19. Ἔπο Αγροςί]ε αάναποες 

νε] Πὶς 5αρ]οοί, 8111 αἲ ]αδὲ ππάετ λάβω- 

µεν Ίο Ἱπε]ιά ες αἲ]/; «08, ΟΠΙΠΙΗΠΙ 6εΠ- 

Έπππα Ἠοπηῖπος, 5ἶνο {ιαάσοῖ, θἶνο ῬατΏατί, 

τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ Πνεύματος] 

«έλα ῥγοπιίκο οὗ έλο Βρὶγίέ,’ ποῖ ΠΙΟΕΙΥ 

τὸ ἐπαγγελβθὲν Πνεῦμα (Ἐπ{Σ. Πέοηι. νΙ. 

4, Υοἱ. 1. Ῥ. 9608), Ὀαέ «τηε τοα]ΙΖα Ποπ. 

οἳ {πο Ῥτοππίσο οἳ {ο Βρίτίί, ἐπαγγ. 

Ὀοΐπς {α]κον ἴπ α ρατία)]γ οοπογείο 8ΕΏΡΕ 3 

εοπιρ. Ίμι]κο ακχὶν. 49, Ηεὺ. κ. 56, απαά 

φοο ΊΛΙΜοΣ, (γ. ὁ 94. Ὁ, Ῥ. 211. «ταπι- 

πιαιίσα]]γ οοπβἰἀστοᾶ, τοῦ Πνεύμ. ΠΙΑΥ 

Ῥο α 66. κιῤ/εσί, 8ο. " ΡΓΟΠΙΙΒΘΙΟΠΕΠΙ ἃ 

Βρϊτίτα Ῥτοίεσίαπι, οἵ α ΦΕπ. οὐ)εοίίν 38 

4Όονο,  Ὀοσϊτίπαϊ]γ οεοπδἰἀστεά, Ἠουν- 

6νοτ, ἴπο Ἰατίετ ἵ5 ἀῑδίίποί]γ ἵο Ὀε Ῥτθ- 

{οττοᾷ; ἴλιο Βρίτίε Ὀείπρ βδιδ1ΙΥ Τ6ργθ- 

βεμῖοᾷ Ὦγ {πε Αροδί]ο α5 πο 50 ΠΙΙΟἨ 

πο 6οἱγσθ, 45 {πο Ρ]οάσο οϐ ἴ]α {11β]- 

1ηθπέ οῇ ἔμα Ῥτοπιίδα; 566 Ὠδίοτί, Γ,6/γδ. 

τ, 1. 2, Ῥ. 174 ποίθ. Αῑοι α ΝοΠ- 

ἀτοιδ ολαίπ οἳ ατσιαπιεηίδ, οχργοςθοά 

αν ἰ] οηιια] {οτοο, Ὀτονίίγ, απᾶ Ῥτοαπά- 

19γ, πο ΑΡορί]α οοπηος Ὀασ]κ {ο 116 5υῦ- 

Ἰθοί οἳ ναι. 2: ἴπε αῖῖ οἳ {ο Ἠο]Ιγ 

ιοδί οαπ1θ {ητοισ]λ {αλ ἴπ {εδις 

Ομτίςί, 

16. ἀδελφο)ὶ κ.τ.λ.] του {μαί ο 
Ῥτοπιίδα Ίνα5 ποῖ αὐχοσαίοά ὮΥ {πο Ίαγ: 

οὕτω δείξας τὴν πίστιν πρεσβυτέραν τοῦ 

νόμου, διδάσκει πάλιν ὥς ὁ νόμος ἐμποδών 

οὐ δύναται γενέσθαι ταῖς Θεοῦ ἐπαγγελί- 

αις, 1 ποοά. 

«α[ίεν ἔλε ΊΑΠΟΥ οὗ 1η» ἐξ ἀνδρωπί- 

κατὰ ἄνβρωπον] 

νων παραβειγµάτων, 0Ἠ1γβ., ἀνδρωπίνοις 

πράγµασι κέχρηµαι, Τηουά.; 566 ποίος, 

οἩ. Ἱ, 11. ΝΙΗ 15 εκρτοβείοηπ {πε 

Αγοβί]ο Ίοτα Ιπίτοάιςςς απ΄ αγσιπιεπό 

νΏίοὮ τοβί ΟΠ ποτ Ἠάππαπ απα]οσίθς, 

απᾶ ΥΠΙΟἩ Ὦς δες α5 πηθη πηϊσλί («ίαη- 

απαπα. ἱπίοτ Ἠοπηίηθβ, ΥΓ.), 016 {Το 

αποί]ογ: «αῄοτο οχοπιρ]απΏ οκ Ἠοπαίη ατα 

νιτὰ ἀορτοπιρίαπι,. Επι. Πονι. Π. ὅ, 

γο]. τ. 1690, --- Ἵνηθτε Τε νατίοΙΙ5 ΠεαΠ- 

Ίπος οἱ είς {οτπιι]α νν 1] Ὃε {οιπιά Ῥτίεβγ 

ποῖ]οεά. ὕμως 

κ.τ. λ.] «ἐλοιιφῇ ἴέ ὃο ὑιέ α ΤΊ4Π8 0008- 

πιαπέ, 1/6έ ο]ιοη οοπ/ῇγ ιο, είο. : Ἰοβ1οβΊ1γ 

Ἰποχαοσί, Όαΐ ποῦ Ιάἱοπιαί1σαΙ1Υ πΠΕΟΠΙΠΙΟΠΙ 

ἀνδρώπου 



τό οςΛΙΑΤΙΑΝΒ, Οπµαν, ΠΠ. 12, 16. 

ἀνβρώπου κεκυρωμένην διανήκην οὐδεὶς ἀθετεῖ ἢ ἐπιδιατάσσεται. ρ Ρωμένην διανήκη ἡ 
- Ν / ιά ω) « 

''πῷ δὲ 4βραὰμ ἐῤῥέθησαν αἱ ἐπαγγελίαι, καὶ τῷ σπέρµατι 

ἱπαπεροδίίοπ ΟΕ ὅμως, ννἨσ]ι, α» {ιο 66ης 

εΊουν», τοα]]γ Ὀο]οιας {ο οὐδείς. ἸἨοῖ]ι 

ὅμως απά οἴ]ιοι αάνετΏς (ο. Φ. ἀεί, πολλά- 

κι, ἔτι), ἃτο οσσαδΙοπα]γ ἴνας, αν Τί 

νστο, αἰιτασίοὰ ους οἱ τοῖς Ἰορίοα] οἵ- 

ἀατ, Νο ἴ]ιο πιοππίης 5 οἴπογννῖςο 

ἀἰιιποί; 5οο ἈΝίπου, 6). ὁ 61. 4, Ῥ. 458, 

απά ἸὮ]]οπάξ, Ί,οα. Βορήι, 8. Υ. ὅμως, ΝἨΟ 

οὔδοχνος (ναί (5 (παπδρορίἶοη. 15 πιοδί 

{οφ ιοπ]γ {ουπά ουν] ρατίϊοίρ]ο5; «ὅμως 

οσα ρατϊαρίο Ἱία οοπαροπί ας, τα Ἰπο]ιι- 

8απα Ῥτοίαδὶ {αππον αἆ αροἀορίη ρογ({πεαί, 

Το]. π. Ρ. 918: «οπἹράτο Ῥ]αιο, ΓΛωάο, 

91 ο, φοβεῖται μὴ ἡ ψυχ) ὅμως καὶ Φειότε- 

Ρον καὶ Κάλλιον ὂν τοῦ σώματος προαπολ- 

λύηται, απᾶ 5εο βία]ααπα, πι ἴοο, 

διαΦήκην] ΄α οουεπαπί. 1Π{ πιαγ ο 

ας, ἀοοιτίπα]]γ οομδἰάστοᾶ, (ῑαί 1 15 

ποί ο{ πιαο] πηοπιοπί νλοαίποαι δια. Ὦο 

Ἰπίοτρτείσς ’ οοπέγασέιήι απ ἐεδίαπιεη έτη 

(0α]ν.)τ οοπςιάετοά ΊἨούννονετ οχοσοίῖ- 

οα]1]γ, 1 15 ουνίοιι5 {]αί (α) ἴ]ια οτάοι οἱ 

ένο ννοτᾶξ, απά (ὀ) λε οοπιρατίδοπ Ὦ6- 

Ώννος {]ιο διαΦήκη οἱ Τλαπ απᾶ {1ο δια- 

Φήκη οἱ ἀοά (νο. 17), {αοϊ]γ Ιπςα(εᾶ 

ὮΥ (ο οπιρΠαίίο Ῥοδίῖοη ΟΡ ἀνθρώπου 

(5ἵΠςσ. {ο ππα]α ἔ]ιο απ(λοείς πιοτο αβ- 

Ῥατοπί), Ὀοί]Ἡ τοφιῖτο οχο]ακίνα]γ (να 

{ΟΥΤΠΕΥ πιραπίησ; 5ο Ππ. (Λἱάαπ), απᾶ 

ΡΡΥ. Τ]ουρη. διαδήκην καὶ συµφωνίαν : 

{ο οἵ]οι Ὑν. οἵί]ιου αἀορί διαδήκη (3γτ., 

ΟορΡί.), ος ατα απηλἰσιος5. Α. Ῥαροι οἩ 

{1ιε 11865 οἳ {λῖς ννοτὰ ἵπ {πο Ν. Έ, νη] 

Ὦο {οιπά ἵπ ἔλο Οἰαρείσαϊί Μιδοιι, Ἡ οἱ. 

νπ. Ῥ. 299 3 906 α]5ο Ώασσο ἔπ ἴοο, 

ἐπιδιατάσσεται)] ΄ αι ποιυ οοπαζ- 

{ἶοπα, «φαροτοτάϊπαϊ, ασ. ΟἸατοπη., 

«πονας αἀάῖί οοπ5(αΠοπος, Ὀτοίξο]Ἠ., 

Τοπ. 8. ν., 01, 1π οβοσί, α5 Ἱέ 8 ποαῖ]γ 

ῬαταρηΏταδοᾶ Ὁγ Ἠοτπι., /αἀάτίαπιοηῖς 

νἰ(αε; ϱΟΠΠΡ. ΦοβθρἩ. πέίφ. κνι. Ὁν 4, 

απᾶά ο5Ρ. Βοῦζ. «Τα. Τ. 2. ὃ, ἀξιῶν τῆς 

ἐπιδιαδήκης τὴν διαΦήκην εἶναι κυριωτέ- 

βαν. 

16. τῷ δὲ ᾿Αβραὰ μ] "Λοιο ίο Αὔγα- 

λαπι; ρατοπί]οίίοαὶ απσαπιοηί ἀθξιρηεὰ 

{ο ππακο (]ιο αρρ]ίσατίοι οἱ 5 ρατίίσιι- 

Ίας οχαπηρ]ο {ο 116 ϱεπετα] οπδο Ῥοτ{[οςί]γ 

ἀῑλιίποί, απά {ο οὐνίαίε ΘΝΟΓΥ ΠΙΙΣΗΡΡΤΟ- 

Ἰοηδίοηπ. 11ο. Αγρορί]ο 866ΠΙ5 ἵο Εαγ; 

τής, Ἠοννενοχ, ἶ5 ποῖ α 0356 ΤΠΟΤΕΙΥ οἱ α 

διανήκη, Ὀαῖ οϐ απ΄ ἐπαγγελία, --- Ύεα, ο 

ἐπαγγελίαι; ΠΟΥ ἨΝ5 Τί πιαο ΠΙΟΤΕΊΥ Το 

α πιαπ Αὐταματῃ (ἀνδ. διαδ.), Όιτ ἴο 

Οδ. Αοσοτάϊπς {ο {ο δια] 1Πίε- 

Ῥτοίαϊίοπ, δὲ Ἱπίτοῦιισος {πο Ύγορ. ΠΙΙΠΟΥ 

οἱ α εγ]]οσίπι, ννἨίο 5 Ππίετρτειοά ὮΥ 

ένο ρατοπ{]οίἶσα] οοπΙπηθη{ οὐ λέγει... 

Χριστός, Ὀιέ τοβιπηθᾶ ἴπ νοτ. 17, ΄ αἰφιῖ 

ΑΡΤΑΑΠΙΟ οἳ βοπιἰηῖ, οἵο., Ἠσοιπι. Το 

{1ἱ5, Ἠοννονοχ, ἴ]ιο οὐ]οσίίοιπ οϐ Ἄ[εγοτ 

βοοπη5 Υ6τΥ Ἰμςδί, (]ναί π (αι σᾳ5ο 6, 

Ῥαι] πνου]ά Ἰανο απάουρίεά]ν σῖνοη α 

στοαίοτ ]οσῖοα] Ῥτοπιίπεπσθ {ο 1ο αἰνίπε 

ηαίιτο Οἱ 1ο Ῥιοπιίΐδος {ο Ατα]απα Ὦ} 

ΒΟΠΠ6 816] {ΘΥΠΙ 45 Θεὺς δὲ λῷ ᾿Αβρ. 

κ.τ. λ.} 8906 αἶ5δο ΑΙ. π ἴοο. αἱ 

ἐπαγγελίαι] «λα ϱγοπιίφον; Ῥ]ατα], 

45 Ὀοῖηςσ 5ονοτα] {πιο τοροαίεᾷ (Ἠ5έ.), 

απᾶά οοασ]λθᾶ 1π ἀλτοτεπί {ονπς οἱ εκ- 

Ργοδδῖοπ ; 6ΟΠΙΡ. οπ. κ, 10, χν. 18, 

ΧνΙι. 8, κχνὶ. 4, κχν]Ιι. 14. Που ἵπ- 

νο]νεᾶ, α5 Ῥεπσο] ννο]] οὔβοινος, ποῖ ΟΠΙΥ 

οατίΏ]γ Ὀαί Ἡοανοπ]γ Ὀ]οβίπασς, «{ετγα 

Οαπααπ οἱ ππαπ1, οἱ ἀῑνΙποσαπα ΒΟΠΟΓΙΙΠΙ 

οπηπίἁη. Τμ Ἰαϊῖοι νεο πιοιο ἀἴδ- 

ἄποιγ Παΐπτο, ἴ]ο {οτπιος Ῥαι]ο-ροςί- 

Φαττο.. Όπ (ο οχασί ερϊτίταα]. παζατθ 

οἱ ἴἼοκο Ῥτοπιϊδο5, 56006 ἨἩοπσδίοπῦοτς, 

Ολγδέοῖ. Νο]. τ. ρ. 38 (Ο1ατ]ς). 

ΤΈ]ο 9ο-οα]]οά Τοπίο {οτι ἐῤῥένησαν Ἠα5 
πα ααρροτῖ ΟΕ το Ὠοδί υποῖα]ὶ ΜΔΑ., 

απά 15 αἀορίοά Ὦ} πιοδί οἳ {ο τεοεπί 

οὐ]ίοι5; 566 Τιοῦοσ], ΓΛ/ ή. Ῥ. 441. 

καὶ τῷ σπέρµατι αὐτοῦ] «απᾶ {ο 

Μὲς αοεᾶ, οπιρμαίο, α5δ ροϊπίϊης {ο 

Οµῖδίέ, απἆ {οτπιῖησ α5 Τ6 νετο {1ο Π1]- 

οσα ΟΕ ἴ]ο αγσαπιοπί Ὑ]ίο]ἃ {οἱ]ουνς. 



ΟπΑν. ΠΠ. 16. 

ν) ο) ) / 

αὐτοῦ. οὐ Ἄλεγει 

αΑΤΑΤΙΑΝΡΒ. 

Καὶ τοῖς σπέρµασιν, 

ττ 

Ν . 

ὡς ἐπὶ πολλῶν, 

ἀλλ) ὡς ἐφ ἑνός Καὶ τῷ σπέρµατί σου, ὅς ἐστι «Ἀριστός. 

ὓΈΠο Ῥαξβασος οἳ Βοπρίατο τε[οττο {ο αγ 

Ίθγο αΡΡΥ. ἄοπ. κ, 10, απά Χχνῆ, ὃ, 

Ῥιΐξ πο ἄσπ. χχΙ, 18: 90 Ίτοῃ. Υ. ὃ2, 

Οπίσοι ον Πίοπι. ἵν. Νοἱ. Υ. Ῥ. 216 (ο. 

Τοοῦάή1 ). Ὕγο πιαγ Ίοτο Ῥαμδο {ο 

πηα]κο α Ὀτίοβ τοπλαι]ς οἩ. ἴο στεαῖ {196- 

ἆοπι ντ] νλΙσ] 8ο ΠΙΑΠΥ οΟΠΙΠΙΘΗ{ΑἴΟΤΡ 

Ίανο αἱ]οννοὰ {λποιησε]νος {ο οἸατασίογ]2α 

δι, Ῥαιι]’5 ατσαπιοπί α5 οἴίλοι ατβάα] 

( Βολι]καηςῖ,) Ῥννα]ά) ος Ἠαυυιπίσα] 

(Μον. οοπρ. ΒΙΥοΠΊ8. Βίβλ. Καταλλ. 

Ρ. 84), οἳ, 45 Ῥαυιχ, 4ροσέ. αι. ρ. 605, 

Ίας5 ονοπ νοπειτοά {ο αδδοτί, «Ρ]αϊΠΙΥ 

ατὐἰίγαϊγ απάἀ Ιποοιτοςί. 1 πιαγ ὓο ἴτας 

Οναί ειπῖ]ατ. ατσιπιοπί5 οσους ἵπ Πναῦ- 

ἰπίσα]. αντίο (Ἀσμοοίίσ. Πον. Νο]. τ. 

Ῥ. τ.1) 1 Τε ππαΥ ες πας Τ]αί σπέρμα 

(κο ντ) ἶ5 α οο]]οσίϊνο ΠΟΠ, απά (λαῖ 

πνΊχοἨ. {ο Ῥ]τα] ἶ5 αδοᾷ, α5 ἵπ Ταη. {, 

19, «ρταῖηςδ οἳ 5οο4 ” απο Ἱπιρ]εά. ΑΙ 

Ες πιαγ Ρο ο, --- πουοτίἨο]οςς, νο Ίανθ 

Ίοτο απ Ιπίαγργοϊαἴῖοη ΥΥΠΙΟἩ ἔἶλο ΑΡο5- 

6, νντίέίηπσ απάοσγ τἴπα ΠΠαπαιπαίίοπ. ος 

ἴπο Πο Πορτ Ία5 ἀολροταϊα]γ Ῥτο- 

Ῥοιπάσᾷ, απά ννπίο], ἐετοίουε (ν/αίενες 

ἀήβοι]ίος πηαγ αἲ Βιδί αρροατ 1π 1έ), 18 

Ῥτοίοπ(]γ απά. ἱπάίκριίαῦ]γ ἴπαθ. Ύψα 

Ἰο]ά. ἐποτοίοτα, ἴ]ναῖ {λετο ἶ5 ας οοτίαϊπ]γ 

α πιγςιἶσα] πιοαπίης 1Π ἴἨο π5ο οἱ Υ31τ 1π 

ἄσπ. κ, 16, χνι. δ, α5 ἴποτο ἵ5 αἩ αΓ- 

6ιπποπέ {ος ἴπα τεςιττοοίίοπ ἵηπ χο. 

1, 6, ἴποισ] 1π ποϊίηοτ ο8δα Ίναδ {16 

ντος ποθυρββατί]γ αν/ατο ο ἵο, Α5 Στ 

ΤΠ 15 βΙπιρ]θ πιοαπίηςσ σεΠΕΤΑΙΙΥ (οκοορί 

επ. ἵν. 25, 1 ἈΒαπι. 1, 11) ἀαποῖο πού 

ἴλο Πιο ΡΤΟΣΕΠΥ οἳ α παν, Ὀμί 5 

Ῥορίοτίτγ νίουγεὰ α5 οπθ ογσαπἰσα]]γ-6οΠ- 

ποσϊθά ν]ο]ε; 5ο Ἠθτο ἵπ 15 πιγείῖσα] 

πηθαπίησ 15 ἀοποίθς πο πΠοΤΕΙΥ {πο βρίτ- 

Ίθια] Ῥορίοτίιγ οὗ ΑΌτα]απι, Ὀαίς Ἠίπα ἴπ 

ννηοπα {πα Ῥορίοτγ 15 αἱ] οτσαπἰσα]]γ 

αμ]ίθά, ἴἨο πλήρωμα, ἴ]ο κεφαλή, ΘΥΟΠ 

Οµείςς, Τη] δε, Ῥαι] επάρανοτς Γαἶπί]Υ 

{ο ΟΟΠΥΟΥ {ο Ἠϊ5 (τοο]ς τοαστς ὮΥ {ο 

1186 Ο/ σπέρµα ἃπά σπέρματα: 566 Ο15Η. 

απᾶ γιπάϊδοἨπα. νι ἴοο., Ὀοῖα οἱ ν ποπι 

η]αΥ Ὀο οοηδι](οὰ ννῃ ρτοβῦ, 

οὐ λέγει] 'Πο αι] ιοί. ποῦ ἡ γραφή 
(9ο, Π1ζμδ. ρ. 64), α5 ἵπ Ίοιη. αν. 10, 

--- Νηετο ἐπὶ δαῦδί, 15 δαρρ]ίοά {ποπα 

γέγραπται, Νατ. 9, --- οἵ τὸ πνεῦμα (1νεχ., 

ανπου, αγ. 99. 1), Πορ αρροατς αἲ- 

ΡΙΠαΤΥ, Ὀαέ ἴμο παϊιτα]. δαρ]οοῦ ὁ Θεός, 

α5 ἵπ Ἡρῃ. 1ν. δ,ν. 14, απά (φησὶ) 1 0οἨ. 

νϊ. 16, Ἠεὺυ. νηὶ. δὅ. 3ο ΑΡΡΥ. Ἀγ{., 

ανΏίοὮ Ὥοτο Ἰπβοτίς σι;ς, [111] [τοι λέγει. 

ὧς ἐπὶ πολλῶν] -αδ (δροαλίπσ) οἱ 

3Η.  ΑΡΡάΤΕΠΙΙΥ α 5ο]ίατγ Ἰηδῖαπσς 

Ἰπ ἴπο Ν. Ί). οἳ {15 πισαπῖησ οἱ ἐπὶ ννί] 

σοπ. ἄἴιον νοιῦς «ἀἰσοπαϊ, εἷο. (2 6005. 

να. 14 [πλ ήσκ.], ἶ πο ἵπ Ῥροϊηῖ, 35 ἐπὶ 

Τίτου ἵ5 ἴ]οτα 6 οοταπα Τ{ο”), {ποισΏη πού 

ἨΠΟΟΠΗΠΠΟΠ 1π ο]αδείσα] (τοε]ς; «οππρατε 

Ῥ]αϊιο, ΟΛαγπι. 155 Ὦ, ἐπὶ τοῦ καλοῦ λέ- 

Ύων παιλδός, απά ἴδ. (ονᾳ. 455 Ὦν πάλιν 

δ εἰ ἐπὶ τῶν αὐτῶν τεχνῶν λέγομεν. ἴπ 

{18 1156 οἱ ἐπί, α ἵταςο ο {16 Ἰοσα] Ίπθαη- 

Ίης. (11ογροδίέίοη, Ὦοπα]ᾶς. αγ. ν 485) 

ΠΙΒΥ Ὀδ «ἀἰδιποι]γ Ῥεγοσινοά, {16 5οη, 

τθρτοεβοπ!ίΊησ α5 19 Ὑθχε {με στιῤδέγαέιηι 

οἳ. ὙΥΠΙοἩ Το αοἴίοη τοδί5; οοπἱρ. ῇοἩῃ 

γι. 2: απἆ 56ο Ῥοτππατάγ, Ἀηπέ. ν. 299 

Ρ. 248, πες, γ. ὁ 47. 5, Ῥ. 99δ, απἀ 

{οΥ α οοπιρτοΏοηδῖνο ποίῖςσο οῇ {5 ρτερ., 

γΠίππαΠΗ, ἄε Ναέιά οἵο. ἐπί (Ξέην αἵη{, 

1840). ὕὅς ἐστιν Χριστός] 

«Ολγὶδέ (ωοδις), που Οδ απ 5 

ΟπτοἩ, α5 Ἡαπιπιοπά ἴπι ἴοο.: 5 αρ- 

Ῥοα1β ον]ἀοπί {τοπη ἴ]α επιρ]αςί5 ΥΙΟΣ 

ιτ. Ραι] Ίαγ5 ΟΠ ἴ]ο 15ο ο 1Ἠο βἵπριι- 

Ίαύ; σπέρμα δὲ αὐτοῦ κατὰ σάρκα ἐστὶν ὁ 

Χριστός, 0Ἠ1Υ5. ἈῬοπια αβοί]. ΤΟΠΙΑΓΙΚΑ 

ΟΠ. ΓΠίβ Ῥαβεασο συν] ὃς {οιιά ἴπ νε 

Τλιοοῦ. Ογέΐο, 8ο. 1Υ. Ῥ. 494 5ᾳ. 



Τδ 

1 

αΑΤΑΤΙΑΝΝΕ, Οπαν. ΠΠ. 17. 

τοῦτο δὲ λέγω" διανήκην προκεκυρωµένην ὑπὸ τοῦ Θεοῦ [ες 

Ἀριστὸν] ὁ μετὰ τετρακόσια καὶ τριάκοντα ἔτη γεγονὼς νόμος οὐκ 

1Τ. εἰς Χριστόν] "Γον Ολιγὶκέ, ἑ. ο. ἴο Ὁο Γα]ῇ]]οὰ ἵπ ΟἨτὶςέ: πο «πδαια αἆ ἴοπι- 

Ῥοτα Οτίκί,) ος επ τε[ρτοπςθ {ο Οκτ (Ῥεἴ]α], Ὀαίέ αξ ἵπ νου. 24. Ί]ποῬο ννοτᾷβ 

Άτο οπη το ὃν ΑΡΟ 1Τ. 251. 071”.80: ας. Οορι., Ελ. (0ο): ΟΥ. (9), 

Ώαπα.1. ἆοτοπιο, Αας. (οοπ), Ῥε]., Ὠοά. (1αολπι., Τἱ8οᾗ., ΛΕΨ. ), ---- απιὰ Τε παιδί 

νο {αἰτ]ν ονπεὰ Ἠανα 8Ωπιο αρρειταπςο ο Ὀείπρ α ρ]ος», 50111 {ο αι{Ποτίτγ {ος ἴ]ε 

1Πβοτίίο, --- υἱ., ΕΕΕΟΣ ΚΙ; πιοδε πηβ,; ντ, (οί), ΟἸατοπι., Ατπι. [οοττουί 

Ογίοκό, τν ΟἨ1ΥΑ., ῶ]νουά., Ἐ]ουρ]ι., ὐοιαπα, (Πέσο, Βο]οίς), 18 80 βίτοης ναί ννα 

8οοιη Παβτϊβοά ἵπ απ΄ ἱπδοτίοι ἵπ Ὀτασκεί. Ἀεε Ῥαρσο {π ου, (Ρ. 96), γιο Ίναβ 
αχσιιος νε] αθΙΗ(γ ἵπ {ανος οἳ ἴ]ο Ἠεσσίγοί Τοχέ. 

1Τ. τοῦτο δὲ λέγω] 'ΤΗΐ8, Λοιο- 

ουεγ, ἶ δα, «Ίος αιίεπι ἀῑςο, Ὑι]ς., 

ΟἸατοπι, 1πεῖοαά οὗ αδίης 1ο ο]]εσίῖνε 

οὖν, Νίο πιὶσητ οὔδοιτο ἴηο οχαςί ροξῖ- 

ποπ νΥΜΙΕἩ νοτ. 16 Ἰο]άς ἵπ 11ο ατσπ]οπΈ, 

Βε. Τα]. ακον ία οκρ]απαίοτγ {ογπι]α 

τοῦτο δὲ λέγω. Ίο δὲ ἴΊχας 5οΓνος {0 16- 

ΕΙΠΊ6 11ο ατσιπιεηί (σαφηνείας χάριν ἄνα- 

λαμβάνει τὺν λόγον, (δοαπι.) αἴτοι ἴ]α 

β]οτί ἀἰρτοξείου, κατ᾽ ἀνῶρ. λέγω --- τοῦτο 

δἐλέγω, πιά α]5ο {ο τηατ]ς ἴἨο αρρ]Ισα{Ίοπ. 

οἱ 1ο ρατίίσ]αχ ζα5ο {ο ἴἩε σεπετα] ρτίη- 

αρ]ο, ὁ μετὰ τετρακόσια 

κ.τ. λ.] ολο] οαπιε (50 ἴοπῃ α ἐἶπιε αθ) 

οι πάγο απά (λίγίηψ Ίοαγ α[τεγ- 

1ραγά8; μετὰ πλεῖστον χρόνον, 1ηεος, 

Τ]ιο «Ἡτοπο]οβίσα] ἀμΠειι]ίγ Ιπνο]νεά 1π 

{15 Ῥαδρασο, Ν]οη οοπιρατεά νυν (εη. 

ΧΥ. 13, ἨὨχοά. κῇ. 40, απᾶ Αοἲς νΙῖ, 6, οππ 

οπ]γ ὢο Ὀτίοῇγ ποίῖσσᾶ. Ἠετο {Ἡο ρεπῖοἆ 

{Τοπι ἴ]νο Ργοιη/5ο {ο {ο οχοᾶιις {5 εἰαίοᾷ 

{ο Ὦο 4520 γοαγς; Ὀιέ ἵπ Ἐκος, 0. ο. ἴ11ο 

βαππο Ῥοησᾶ, απά ἵπ (σπ. απᾶ Αοῖς 0. ο. 

Έχο τοινά Ἡάπ1Ώοχ 400 15 αρείσπος {ο ἴ]α 

εοἶουπι ἰπ ΠἩσγρί αἼοπο, Ίππο αποϊοπί 

πηοᾶο οἱ οχρ]απα(ἶοπ. «6οπΠ5 Ῥογ/αοστ]γ βαΐ- 

Ι5[46ΙἴΟΥΥ, ---- ν2., ἴλιαί ο 420 γεαις ἵπ- 

ο]ιάς (]ιο εοἶοισῃα ἵπ Όαπασπ (αροιέ 216 

Υοα5) α» νο)] αν ναί ἵπ Ἐσυγρί ; {Πο νο] 

Ῥετὶοὰ οἱ πΏοο ἐν γῇ οὐκ ἰδίᾳ ((1οη. χν. 

19): οοπαρ. Αασιςί, Ωδή. ὧν Πορίαέ, 1, 

47 (Υοἱ. Ἡτ. Ρ. 011, λΠρηο), Ττ]λο, ΟΆγο- 

πιοῖ. Δαογ. «Ἡ, 8. ΤΗΙ5 15 οοπβγπιεὰ Ὦγ {ο 

αἀάίοι οἱ ο γνογάς καὶ ἐν γῇ Χαναάν 

(Ἐκοά. 1. ο.) ἵπ ο Τ,ΧΧ, απᾶ ἈΒαπιατ. 

Ῥοπί.: 5εο Ῥείαν. Τίαί. Τεπιρ. π. Ώου] 

2, 4, ο]. π. Ῥ. ΤΙ, Ἠα]ε», 6ήγοπ. Ὑ οἱ. 

π. Ῥ. 105 (εᾱ. 1811). Τι πιαγ Ὦο οὗ- 

βεγνεᾶ ἴαί {ο τοοοτᾶς οἱ {1ο [απ] 

οἱ Τιονῖ ἄαρροατ {ο τοπάἆετ 5ο Ίοησ α 50- 

Ίουτῃ 1π ἨἩργρί α5 490 γεατς Ιπιροξείυ]ο, 

Απηταπη, ϱταπιάξοπ ο Ἰμονί, πιαττῖος Ἠϊβ 

{α1]ει”ς αῑδίοι {οο]ερεᾶ (Ἐκοά. νΙ. 20; 

σοπιρ. Τχοά. Ἡ, 1, Ναπιο, αχν!, 69). 

Ἄουν, ἃ5 16 αρροατς Ῥτοῦαῦ]ε Ὦγ α σοπ]- 

Ῥαπΐσοπ οἳ ἀαίος {ας Τιονί ννας Ῥογπ 

ννηοη ο αοοῦ να» αὐοιί 87, Π,ονί ννοιι]ά 

Ίανο Όδοι 43 νΝἩεπ 6 οαπΠο Ιπίο Ἐσγρί; 

Ίχετο Ίο Ίϊνες 94 γοατς (Ἠχοά. νΙ. 16). 

Δεκειπηῖης, {Ἠεῃ, 6σεπ {λαί {ουμευεὰ νναβ 

Ῥοτπ 1π ἴἩο Ἰαδί γοατ ο Τ,ονῖ)ς 1116, 5ο 

πιεί αἲ Ἰοαμςξί Ἠανγο Όθοι 206 γοατς οἷά 
ννΠεη Ἄ[οςες ννας Ῥοτπ, 1 1ο «οἶουτῃ ἴη. 

Ἐσγτρί ο 430 γοατε: εεο Ἰλ Ππάϊκεηπη. ἐπ 

ου. 1Ἴιο (παπεροβΙοπ ἔτη τετρακ. 

κ.τ. λ. (1ΐ60, ) Ία5 αραἰηςί 16 [πο αΤΠΟΣ- 

11γ οἱ αἲ] να αποῖα] Μ33, εχοερί 1 Μ, 

απά ἵς οστίαϊπ]γ {ο Ὦο τε]οσίεά. 

εἰς τὸ καταργῆσαι κ.τ.λ.] ' {λαί 

ἴέ α]οι]ά γεπεγ {ο }ΥΟΠΙίδο ο ποπο 

ε[γεσί, αἲ ενασπαπάαπαι ΡΙΟΠΙΙΕΕΙΟΠΟΠΙ,᾽ 

γΥι]σ., ὉἹατοπ1, (οοπαρατε «Ἠιμ., Ἀψτ.- 

Ῥ]λί]οκ) ; εἰ τὸ νι ἴ]ε Ἱπβπ]ῆνο 

Ίετο τοίαϊπῖης 15 ιδια] ΡΓΙπΙΑΤΥ 10τος 

οἱ οὐὔ]εσί οἱ ἰπίεπέίοι: τὸ καταργ. Ν85 

Όλο οὐ]εοί αἰπιοά αἲ Ὁν ἴ]ο Ιπνα]ίάα- 

ἴοπ. Τί πιαγ ὃς τεπιατκεά {]ιαί αξ 1ο 

Ῥτορ. αἶοΏε πιαΥ Ῥοϊπί {ο οοηδεφισος 88 



ΟπΑ». ΙΠΙ. 18, 19. 

.ν . ω 

ἀκυροῖ, εἰς τὸ καταργῆσαι τὴν ἐπαγγελίαν. 

αΑδΤΑΤΙΑΝΡ. το 

46 1 αν ) ; ς 
ευ γαρ εκ νοµου 2) 

κληρονομία, οὐκέτι ἐξ ἐπαγγελίας' τῷ δὲ  4βραὰμ δι ἐπαγγελίας 
/ ε Ν 

κεχάρισται ὁ Θεὸς. 
Τ]ιο Ίαν ἵνας ἴο Ὀτίπα ενα 
οοπνΊοίῖοι οΕ εἴτπ (ροεΐνο ν΄ Τί οὖν ὁ νόμος; τῶν 

/ 

παραβάσεων 
αΠΕΝΕΥ): απά ν/αβ πο αραϊηςδί ο Ῥγοιηῖδες οἱ ἀοἆ (περα[ῖνοα ΠΒ ΥΕ), {ο νἩῖσ]ι Τξ νγαβ α ρτορατα (νο ης ίιι- 
Ποη. 

ννε]] αξ ἐπέοπέίοπ (50ο οχκ. ἵπ Ἠο5ῦ. τα. 

Ῥα]πῃ, Ίου. 5. ν. ἐπὶ ν. 1), 6 παιδί ποί 

αὈταρί]γ ἆ6επγ ναί 15 {εγπιεά {1ο «εο- 

Ῥαΐίο᾿ {οτος ΟΕ εἰς τό: 811] ππξασε 866ΠΩ5 

{ο 5πονν ἐπαῦ ἵπ δὲ, Ῥαι]5 Βρρ. ἴπο παῖ 

εἰς τὸ 5ο πΙΙΟἩ Ῥτεάοπιϊπαϊθ5 (οΡΡ. ἴο 

1ε]{, «γ. ψ 628. ὃ. α), ἴπαί οὖεπ Ιπ ρας- 

βα565 κο 2 Οογ. νΠΙ. 6, ννο πηιδί πού 

οοποσῖνε α]] 1άσεα οἳ Φιι/}οδο νΠο]]γ οὓ- 

Ἡτεταιεᾶ; «οπιρατα γίπαν, 6}. 44. 6, 

Ρ. 294 κα., απά 5εθ6 ποίθς ο 1 Τήοςς. Ἡ. 

12. 

186. εἰ γὰρ ἐκ νόµου] Οοπβτπ- 

8ἴΟΤΥ εχκραηδίοπ ο{ {Πε Ργοσθάἴπρ γνοτάς; 

ΕΙ αγ αἀνΙδες]γ, εἰς τὸ καταργ. κ. τ. λ.; 

{οΥ 1 ἴπα Ἱπ]οτιίαπςε Ὦε οἱ {Πε Ἰανν, εια 

Ῥτοπηίςδο πηιςέ Ρ]αϊπ]γ Ὃο τοᾶιιεθά {ο ἵη- 

ορεγα(ίνοποςς απ Ιπνα]λάΙ{γ; 5εο ΤΠδορῃ. 

ὧπ ζοο.. Ἔπε Ῥτερ. ἐκ. Ἠετο Ῥτεδοινες 15 

ῬτϊπΙατγ πιοαηῖηπς ο ογέφίηι απάετ ἴ]α 

β]]σ]έ πιοιβσαίΙοι οἱ γεδιζέ οἵ 60Ί86- 

φιεηοο; 806 ποίθ5 οη οἩ. Π. 16. 

ἡ κληρονομία] ἴλο {π]ογίέαπσο ; 

Ἠετα τιδεᾷ Ὦγ {πο Αροςί]ε ἵπ 15 Ἠϊσ]οτ 

ππθαπῖησ {ο ἀοποίο ἴ]παί ἹπΠοτίίαπσς ΟΕ 

{λα Ὀ]ορείησς οἱ {πο ΜΠεδειαμ”5 Ἰπσάοπι, 

---ἴ]ιε ΠπΠετιίαηπορ οἱ {πο Ἠεανεπ]γ (78- 

ηΒΕΠ, ΥΠΙΟὮ Ὕνας ἱγριβεά Ὦγ {Πο Ίούγας 

απά ΡΙπΙαΤΥ πιθαπίης, {μα Ἱπ]ῃοτίαπος 

οἱ {πο οατίΠ]γ Οαπααη; οπρ. Αοίς τῇ. 

6, Πε. χὶ. 4, απὰ 56ο Έτοντ Ρ. 147. 

οὐκέτι ἐξ ἐπαγγελίας] ’ἵέ ἴδ Ίο 

Ίπ0γο οἱ γοπιΐδο, ἴπο Ἰαΐίου 5αρροβ!{ῖοῃ. 

15 οχε]ιάοἆ ὮΥ {πιο {οττηετ; σοπΙρ. Ἠοπῃ, 

να, 20, κὶ. 6, απἆ 5οο Υπο, άγ. ᾧ 66, 

10, Ρ. 645. Οὐκέτι ἵδ (ημας δε ἵηπ Τί5 

βἴπιρ]ο ζογΐσαϊ 5εΏ5ε νηέλοιέ αΠΥ ἴΘΠΙΡΟ- 

τα] το[ογεΠςθ. δι ἐπαγγε- 

λίας] ΄ὂψ πποαπ» ο Ῥγοπιίδε;’ ποί :ἶπ 

{πο {ογπ οἱ α Ῥτοπιϊςε (Ῥεΐ]ε, Ἠήσ].), 

ηΟΣ α5δ ΙπΙϊπςσ ψίἩ κεχάρ. 35 α ΠΊετθ 
εανα]επί {ο ἐπηγγείλατο («Ἠ1Π., οί), 

Ῥαῦ Εἰπιρ]ΙΥ απά Ῥ]αϊπ]γ «ρος ρτοπηϊδ- 

8ΙΟΠΟΠΩ,᾽ Ῥοζα, “Ὦγ νἱτίαο απ ὮΥ πιοαΏ5 

οἱ ρτοπαίςθ.  ΤΠε επ]ογπιεπί ο {ο Ἱπ- 

Ἠαγίίαποο ἀεροπάσά οἩ πο οοπάΠῖοῃς, 

οαπιθ {Ἡτοισ]Ἡ πο οίπες πιεάΙαπῃ, 5αΥθ 

ἐλαί οἳ Ρτοπιίρθ, κεχάρισται] 

ελαίζι γοοῖν σἴνει ἐν ' στα ἀαδίί, 

Οορί.: «ποίαπᾶάα οδί επιρ]αδίς ἵπ νοσε 

κεχ. 4118 α χάρις ἀεάιεϊίαχ, αἀθεοφιε α 

Ῥεζὰ (9) τεοίο νοτίατ σγαἑβσαίις εί, 

οοπ{ος Ἰποπι. 1ν. 19. 14, 15, Ῥα]], Πανπο. 

40. 1. δ. δ. Κεχάρ. πια Ὃε ἰταηδ]αίεά 

ἸπίταηςΙἸνα]γ,  Αὔταμαππο ρταία {αοῖί 

Όοις” (Βεμοίῖ, Ο15Η., Ἐτείδεμ.); Ὀαέ α5 

Έλα νοτῦ 15 πεατΙγ ανανς τιδοὰ ἰταπεῖ- 

Ώνε]γ ἵπ ἴπο Ν. Ἑ., απ α5 Ἰοσίσα] Ῥοετ- 

αρὶοιέγ τοεφιιῖτος {παί {πο ερ]οοί οἳ έλα 

Ἠτεί πιεπηΏοτ οἱ {πο οοπάοπα] 5Υ]]ο- 

Ρῖδπι (Ώεης.) αἸοι]ά Ὦε εαρρ]εᾷ ἵπ {πε 

Βεζοπά, 16 αρρεατς πηοςί παίιιτα] {ο (ασἳ{]γ 

ΒΙΤΡΡΙΥ κληρονομίαν 35 {πε οὐνῖοις οὐ]εοί- 

ασοιδαίΊνο, ΙΙ ἴ1ε Ρτοδοηί 15ο ΟΕ {πε 

Ῥοτ[., ἱπιρ]γῖπς {με ἀωγαέζοπι οἳ ἴ]πο χάρις, 

οοπίταςί ΤΗΙ]. Π, 9, ἐχαρίσατο αὐτῷ ὄνομα, 

Ὕνηθτο {Πο ααίῖοπ 15 τερτεβεηπίεά αδ α 

βἴπιρ]ο Πδίοτῖσα] {αοῦ. 

19. τί οὖν ὁ νόμος] Ἠαί έλα 

ἵδ ἔλο ατο, ᾖἳ, 6.  Ὑλαί ἵ5 ἴπο πιεαπίπς, 

ἔο οὐ]οσί οἱ {πο 141) Απθνγοτ {ο {πα 

ποῖ πππαίυχα] οὐ]οοίίοῃ, --- ἴπαί ἴ]πο Ταν 

τηιιδί αοοοτᾶίης {ο {Πε Αγροξί]ο”5 τοᾶδο- 

1π5, Ῥε ἀθεπιεά α Ἰδε]εςς Ιπδίιτῖοῃ 

(περιττῶς ἐτέβη, Τη6ος.), ---- Ὦγ α βίαΐθ- 

πηθη{ ΟΕ 1{5 τθα] 1156, οίᾳσεθ, εματαςίοτίδ- 

σε, απᾶ το]αίϊῖοπ {ο {6 οονοπαπί ος 

ρταςθ: ἵνα µή τι νοµίσῃ περιττὸν τὸν 

νόµον, καὶ τοῦτο διορβοῦται τὸ µέρος, δεικ- 

νὺς ὅτι οὐκ εἰκῆ, ἀλλὰ πανὺ χρησίµως 



. 

χάριν προσετέΡη, ἄχρις οὗ 

ἐδόδη, 011Υβ. Τί 8 πο {0 διὰ τί 

(Βομοτί, Ὀτοννη), Ὀαί 18 ἴἶιο Ιάἱοπιατίο 

ποιον οχρτοδείνο οῇ 11ο αὐδίτασί παίιτο, 

οίο,, οΕ ἴνο αιρ]οοί; 5οο Ἠογη]ατάγ, 

Ἀγπέ, να. 4 Ῥ. 950, απά οοπιρ. ἉΠαάνίᾳ, 

δέ. ὁ 9, ποῖο. ἍἌἴογοι οἱἴον 1 Οος. 

Π, ὃς τί οὖν ἐστιν ᾽Απολλώς, Ὀμῖτ ἴ]ο 

ΜΒ, ονἰάσποο [ΟΡΕΕ1 ορρ.ίο ΑΒ] 

ΒΕΟΟΙΗΒ {]ογο {αἴτ]γ ἵπ {ανου οῇ τίς. 

τῶν παραβάσεων χάριν] 'οπ αο- 

οοιωιέ οἱ, «ὐσσαιδο οἵ, {ο ({γαηβηγοῦ- 

δίοπδι ! Ῥιορίος (απβστοςκίοηςς,’ Υι]σ., 

μεν Ν. ὁ ο Γρτορίος {γ8η8- 
ο ο 4 - ὼ 

βτοξδίοποπα] Ἀψτι Οορί. (εί]ῤο), απᾶ 

ΡΡΥ. Απ (0αδ), ---- δαῖ]. {ο πιπη]{οςί, 

αννακοη α οοπνἰοίίοπ οἳ, απἀ ρῖνο α5 ἴε 

ντο α ἀῑδίίποαίϊνο οχἰδίοπος {ο έλο ἰταΠδ- 

Ρτοδεῖοις οἱ Πέ (ν/λίσ οχἰςίοᾶ Ὀιιί ννοτο 

ποῦ ΡΥΟΡΟΤΙΥ τουοσηἰζεὰ α5 81611), νν λείος 

Ῥτονίοιι5 ος βιΏδοφιιεπί {ο 15 Ἱπίτοάιιο- 

Ποπ; «οπΙρ. Ἠοπῃ. Υ. 19, ἄχρι γὰρ νόµου 

ἁμαρτία ἦν ἐν κόσµῳ, ἴλα πιοτο ροπετῖο 

ἁμαρτία Ὀεῖπς ἴ]οτο αδοα, α5 αἵπ 5 ποῦ 

οοπ{επαρ]αίεά (45 Ἠετο) εροοία]]γ ἵπ {πα 

Ἰσλί οἳ α (ταηδρτρεείοη οὗ α Πχεὰ οἵ- 

ἀἰπαπορ. Όνίπς ἴο ἴ]α νατίοις 5Παἆος 

οὗ πιραπῖης {]λαί Ίανο Όσοι αδείσποὰ {ο 

χάριν, ἴλπο οχαοί βἰσπίβοαπσοο οἱ ἴ]οθςο 

ψ/ογᾷ5 15 5οπ]ον/πας ἀοθαίαῦ]ο, ΟΕ {πιο 

ΏΙ4ΠΥ Ἱπίοτρτοίϊαίίοπ6 {(παί ἸἨανο Ῥθο 

Ῥτοροδεᾶ, {ηχου «ἆθδοτνο οοηβιάστα(ίοη, 

(α) ' αἲ οοογουπᾶα ἐγαπδηγοβδίοΠΕδ; 38 

00ἨΥ5. (ἀντὶ χαλινοῦ ὁ νόμος), 1 Ποορῃ. 

(δοιπα., ἆοχοπ1θ, απᾶ πιοδί οἱ {ο ο]άστ 

οχΡροβίίου»: (8) «ἐγαπβφγοδδίοπτίπι ϱγαἰἰᾶ, 

561]. {ο οα]] ἔΊνοτα {οτί]ι, {ο πια]1ρ]γ {ποπῃ, 

απᾶ, α5΄ 1 νγοτο, Ὀτίης ἴΊεπι {ο α Ἠθαά, 

Ῥοπα, ν. 20, ν, Τι 80 4ΡΡΥ. Ο]ατοπη., 

“αοίοσαπι (2) ρταᾶ, νο ἀῑδάποίι]γ 

«νι, (0οἵη) ας πια]αρ]ίοατοηί Ῥες- 

σαΐα, απά 8ΟΠΙ6 ΠΠΙΟάΦΤΠ ΘΧΡΟΒΙΙΟΤΒ, 

Ἄϊογατ, ΔΙ, αἲ.: (Ύ) «έγαπδργεβδίοπιηι 

οαιφάν ἐ, 6. "ας (παηβρτοβείοπος Ῥαϊαπι 

{ασρτοί, 6ο 11ο πιοᾷο. Ἰοπῖπθς οοσοτοῖ αἆ 

αρηϊΏοπεπα βιῖ τοαίας,” Οα]γ.; οσα, 1, 

6ΔΙΑΤΙΑΝΡ, Οπας. ΤΠ, 19. 

ἔλΦη τὸ σπέρα ᾧ ἐπήγ- 

90: ο 4ΡΡΥ. Ὑαἱσ., Βγτ., Οορί., Ατπ., 
Αιαμ., Ώοζα, ΝΝ ποτ (4ΡΡΥ.), απά αἱο 1π 

Ῥατί Ἠοίπιαπη (Βο)γ{ῇό, οἱ. Ἡ. ὃν Ῥ. 
48) νν]ιο οὐ]εοί» Ὀοί] το (α) απ 1ηπο οχ- 

{π6Π1ο νίονν οἱ (β). ΟΕ Ἴιορο Ἱη- 

{οτρτοίαίοις να πδί, ἴπ ερίίο ος 11ο 

αλοπίγ οἳ χο (τοσὶς οοπιπιοη{α{οτΒ, 

Ῥ]αἴΠ]γ το]οοί (α) οἩ Ἰεχίσαὶ ρτουπά», 35 

ηΟ βαΏἰ5{αΟΙΟΥΥ οκκ. (9ορΗ, τά. οἱ, 

443 [ρου Ἠοτπι.] ἵδ πο Το 11ο Ῥροϊηῖ, ΠΟΣ 

1 ζοηπ 11, 12, που θνοπ επι. Ποπι. ΧΙ, 

16, τῶν παραπτωµάτων χάριν ἡ τιμωρία 

ἔπεται) Ίανο αδ γοί Όεοι αἀάισεὰ ος 

βιΟ} α ῬταςΠσα]]γ γουογδοά ππθαπίης οἳ 

χάριν. πο εουοπά (β) ἵδ πποτο ρ]αιιεὶ- 

Ῥ]ο, Ὀια{ 511] οροπ {ο ἴἨο πτανο οὐ]οσίίοἨ, 

Όναί ἵπ α «οπιρατα(ἶνα]γ απάοριηαισα] 

Ῥα5δασο 1 αδοτίρος α Ῥιχροδο ἀἰτεςί]γ {ο 

αοά (οοπίτα»ί Ἠοπι. ν. 20, νόμος παρεισ- 

ἦλθεν ἵνα κ.τ. λ.), ΝΠΙΕΣ ννου]άἀ Ἠανο 

εοτίαϊπ]γ πορἀοά α {11ος εχρ]απαίοῃ. 

Ύψο πιαγ τοίαῖΏ, {Ἠοτοίοτο, ντ] εοπιθ 

εοπβάεπος (), νήσο 15 Ὀοιμ Ἰεχίσα]]γ 

ἀο[οηεῖθ]ε (566 Ῥε]ονν), απᾶ γἷε]ά5 α σοοᾷ 

απά Ῥογίποεπίέ 86Π5ο. Τ]ο οίῆσο οἱ Το 

Ίανν Ὑνας {ο πια] {ταπεστοςδίοης ρ01ραῦ]ο, 

{ο αννακοπ α οοπν]οίίοι οἱ δἷπ Ἰπ ἴ]θ 

Ἠοατί (τὺ πεῖσαι εἰδέναι τὰ οἰκεῖα ἁμαρτή- 

µατα, 0Ἠ15.), απά πα] ππαπ. {οοὶ. 5 
ηοθά οἱ α Ῥανίοιγ. ΤΠ νναδ (ας α]5ο 

πορθβεατῖ]γ {επιρογαγν (ἄχρις οὗ κ. τ. λ.), 

{0 Ὑνηοη ἴ]ο Ῥοοά αἱά οοππς, Ἰήσ]ος 

ΙΠΏΘΠΟΘΑ Όοραπ {ο Ὕνοχ]ς ντ]λίῃ, 

Τι οπ]γ τεπιαίης Ὀτίοβγ {ο απΠθννοτ {1ο 

Ἰοχίσα] οὐ]οσίίοιπ οἳ Ἄἴεγοι, Ὦγ κιαίῖπς 

{λαί χάριν (ο5δρ. ἵπ Ἰαΐος ὙτΙίοις) ἆοθ5 

γιοί Ἀ]νγαγς πηραν «ἶπ ρταατη, Ὀιί 1ῃ- 

ο]αάος αἲ] «Ἰαάος οἳ πιραπίησ, Ποπι τι 

ογαέἰίανι ἴο οαιιᾶ απᾶὰ }γορίον, ]ιδί 8 

1Ίιοβο ΟΓ ἕνεκα Τ4ΠΡΘ 1Τοπα σαιωᾶ ἴο φιιοᾷ 

αἰ(ἶποί αἲ; 896 Ῥοτη]. δψηί. ν. 18, Ρ. 

955, Ὦ]]οπαϊ, 1,εη. Βορἠ. 8.ν. χάριν, αιιά 

οοΙΠΡ. οχκ. ἵπ Απο 1ου. Ρίαί. επὰ Ἠορί, 

υ. Ῥα]πι, Γιου. 8. Υ. Α. ἀἰκοιιβδίοη 

οἳ {Π5 Ῥαβξασο απά ἴ1α οεποτα] 560ρο οξ 

πο Ίαν νυν] Ῥε {ουπά ἵπ Ῥείαν. ἄε 



Οπις, ΠΠ. 19. 

γελται, διαταγεὲς  δὺ 

1}αᾶεοέ. κ. 25. Ἰ, Νο]. Ἱ. Ρ. 401: οοπι- 

Ῥατο αἶξο Ῥη]], Έσαβε. ΟΕΛ8. κικ. 6, απά 

ΏΙΟΥΘ χοσθπ{]γ Έα, 4ροςί. Γαιζ, τΠ. ὅ, 

Ρ. ὅδ] εα., Ὀαί οὔεογνο ἰλαί αἲ] ἴλοβα 

ΝΙΟΙ5 αἀορί ἴ]ιο ποσαίἶνο πιοαπῖπςσ οῇ 

χάριν. προσετέβΦη] “1σαθ δι- 

Φεγααεᾶ, «διρογ-αάάῑτα ον, ἨΠστπι.; 

15 ννας, Ἠονίονος, 45 Ἄ[εγοι οὔβοινοβ, πο 

ἐπιδιαδήκη, Ὀαί α ἰοία]]1γ {πο Ιηβεῖξιι- 

Πομ.. μα τοήκοπ ἵδ αἶνοπ Ὦγ ἀὐσιπι., 
ἵνα δείξῃ τὸν νόµον μὴ ὄὕντα πρωτότυπον 

ὥσπερ αἱ ἐπαγγελίαι εἰσίν. ιο 

Ῥτεσεπί τοπάίς 5 φαρροτίεᾶ Ὦγ ΑΡΟΏς 

Έα πιορί Ἰης.Σ ΊΠοοά, (2), Ὁαπι,, 

Τλοορλ., δουπα,, απ {9 ἀῑσίποι]γ {ο Ὁο 

Ῥτοίειτοά {ο ἐτέδη (1εο.), νο Ίαν 

Ῥοί]λ Ίεςς οχίοπα] αμἰμονίγ [ΌΙΕς: 

ὅ τῃηβ». (Ὑ16., Ο]ατοπι., αΡΡΥ., --- Ὀυέ Ίπ 

ΒΙΙΕἨ. οᾳ5ος Ἐν. ϱαηπ Ἠανά]γ Ὀδ οἴτοά) 

(Ἰοπι., Οτἰς., Ἐκεῦ.], απά αἷξο 56815 {ο 

Ἠανο Όθοῃ α νοτγ παίγα] αυτα πίοη {ος 

ἃ πιοτο ἀἰΠου]{ ννοτᾶ. ἄχρις 

οὗ ἔλοτ] "τιπέᾷ έλα φεοᾷ αλα Λαυε 

σοηιες᾽ «Τοππίπας αἆ ο αθηι” ο 1] 

ἀυταϊίοπ οἳ {πα πθνν]γ Ιπιτοάισσά ἵπ- 

Μια Ποη. (Μογ.), Ἰπνο]νίης (πο οὐνίοις 

4Π6ΥΥ, τί περαιτέρω καὶ παρὰ καιρὸν αὐτὸν 

ἕλκεις, 0Ἠ1γ5. ΤΠ 96 οῇ 11ο ειιῦ- 

απο. α[ος απ΄ 84ΟΥ. ἵπ {οπιροτα] 8ε- 

{εΠ6θ8, οαπ 6 {ΙΙΙ ἀε[οπᾶσά οπ {ο 

τεοορη]σεά Ῥεϊπαίρ]ε, ἴλαξ το ραςί ἵς 
εοπ[επιρ]αίεά Ὦγ ἴ]ιε νντίίοι α5 α Ργοδοη:, 
Ίοπα ΥΥΠΙΕΠ, αξ ἵξδ ννετο, Ἡς ἰ5 {αϊκίπο Ἠϊ5 
5υχνεγ οἳ ναί υνου]ά Ὀρ έἶλοι Βιέατο, 
[λοιδ]Ἡ. πονν Ῥαδί; 506 οχς. ἵπ 11ος, 
6. 41. Ἱν Ῥ. 257 8ᾳ., οοπιρ. Βεμπια]ῇ, 
δηπέ. ὁ 1398. 9, ΚΙοί. Ώουαν. Ὑο]. τι. 
Ρ. 618. Ίτ της, Ἠοψγενοτ, ὃο αρρ]ἰοᾶ 
Ντη σαμείον Ρο] ἵπ (μα Ν. Ῥ. απ ἵπ 
Ἰαΐος (τος]ς, οννῖπσ {ο {Πο σγαᾶιια] αῑς- 
Ἅςε Ο 1ο ορί. απά ια {ιάσπογ οἳ {]ο 
Μι]. {ο ἴα]κο 185 Ῥ]ασςθ, ἨΜογο οα]]ς αἰ- 
{οπ{ῖοη {ο {1ο οπη]βείοη οῇ ἂν ἃ5 ενἰποεῖπσ 
ἴιο Ἰάρα ἵπ Βι. Ῥαμ]ς πιϊπᾶά οἱ αἲ] 
Ἀὔφεποο ο οὐφίασ]ο; «οο Ί]ογπι. ασ 
1 αγία, ἄν, π. 9, Ῥ. 110, Κος, Ώοραν. 
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χει  ἡµεσίτου. 

γο]. π. Ρ. 668, Βομππα]{, δγηέ, 191. 

ᾧ ἐπήγγελται)] 'ἐο 10/Λοηι ἐλο ῃγοηι- 

ἴδο αν ὀσεπι πια; περὶ Χριστοῦ λέγων, 

6Ἠ1γβ.: «ΟΠΙρ. νετ. 16, ἐβῥέθησαν ---τῷ 

σπέρµατι. 1τ ἆοο ποῖ 8θεπι «ἀοβίταῦ]ο 

{ο ἀθβίτογ {ο ρατα]]ο]ίδπι οἳ {οδο ἔννο 

ε]αιδος Ὁγ τπαηδ]αίίπς ἐπήγ., 8ο. ὁ Θεός, 

βοἴνε]γ. διαταγείς] 'οράαὐποα ; 

ποῦ «ρτοπιμ]σαίσᾶ, Ὅδι., που, Όαΐ 

ΒΙπιρ]γ 'οτάἰπαία, Ὑπ]σ., Οορί., «ἀϊδ- 

Ροβίΐα,᾽ ΟἸανοπι.; 960 Ῥηϊ]ο, ΟΡ. ΛΓιωιᾶ. 

η 
εν 

1. 1, διατεταγµένων ὑπὺ τῶν νομοβετῶν, 

απά οοπηρ. ΠἨεδίοά, Ορ. 374, νόµον διέ- 

ταξε Ἐρονίων, Ὑπενε οπο Βελμο]ία»ί (Ῥτο- 

115) ραναρητασος 15 Ὦγ {ο αἴπιρ]ο νοτὸ. 

πο Ῥατιοιρία] «ἶααβο βοἵΥο5 {ο αάά 

ΒΕΟΘΒΕΟΙΥ «ἀείαῖ]ς απά ἁἀῑδεποίίους {ο 

προσετ., απά 15 ποῖ Ῥτῖος ἴο, Ὀαῖ οοπ- 

{επαρογαπθο5 νΙ( Το αοίίοπ ἀοξοτῖρεά 

ὮΥ ἴἶια Βπίτο νοιὈ; οοπιρ. Οοἱ. Π,. 16, 

3πά 8966 ποίος ἔπ ᾖοο.. Όπ ἴ]α πο ΟΕ 

Ώπο Ῥατῖ. γη ἴἩο Βηϊίο νοχὈ. 50ο {16 

Ὀχίαξ Ὀιί Ῥογποπέ τοπηαχ]κ5 οἩ Ῥοτη- 

λατάγ, Πέ. κ. 9, Ῥ. 988, απᾶ ἴ]ιο πποτθ 

ε]αυοταίε ποϊίοο οἱ Βολπια]ίο]ά, ιέ. 

205 Μα. Τι νοι]ὰ οετίαϊπ]γ 8οθπη {λαῖ, 

εβρ. ἵη Ἰαΐοι (τοε]ς νντίῖαις, ἴ]λο Ῥανί. ἵ5 

Ο{ίεΏ απεοσϊαϊεά γΠίἩ το Βπῖίο νο, 

ΝΏοΥε ἵννο νονῦς απ] νίἩ α σορα]α 

νοι]ἀ Ἰανα βορπιοὰ πιοχο παίιτα] απἀ 

6ν6Π Πο Ιπ{ε]]σίθ]α; 566 {Πο οχχ. ἵη 

Ἠσοτπι. Τσου, Νο. 234. Όπ 1]ο Ῥοεί 

πηοάε οἱ ἰχαηβ]αιίηρ {Ἠοςο εοτί οἱ ρατιϊοῖ- 

ΡΙ65, 5εο ποίθς ον 14, Π. 90 (Τ}ραπκ. ) 

δι ἀγγέλων] :{λγοιρ] απῃαῖ, Ῥες 

8Ώσε]ο», Ὑμ]σ., Ο]4ΤοΠῃ., 5ο -ᾱ-5 
ὡΜ. 4 . 4 

[η πλαπτι απσε]ογιπα] Βγτ., οἱ]. ἀγγέλων 

ὑπουργούντων, 11ου. : ἐλίγα οἹατασίοτ- 

Ἰπῖο οῇ {1ο Ίανν (566 ποχί ποίς) εοινίης 

{ο 6ΗΟΝΥ {1ο ἀἰδέύιοίίον, ἵπ Ῥοϊηϊ ο π]αῃ- 

ποχ απᾶ οἰτοιμπηδίαπος, Ὀθίν/σοση 15 6Ἡ- 

αοίπιοπ{ απἆ 1ηο ρἰνῖπσ οῇ {ο Ῥτοπηϊςο : 

έρεχ 4Πσο]ο5, ἵπ ΠΙάΠΗ πιράΙαίοιῖδ, ἆιι- 

Ῥοπσ.; οοπιρ. ἘῬαιχ, 

Ίχοχο 15 {]χα8 ηΟ ΤΘΡΟΠ 

Ρ]ϊοϊίοτ πιοάα:θ,᾽ 

}αιΐµ5, ϱ. 682. 
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9 ὁ δὲ μεσίτης ῥἑνὸς οὐκ 

ὙἨαίονοτ Το πποββγίης 5 πποαπῖης 

ΟΓ διά: ἵτ Ῥοϊπίς ἰπιρ]γ απ ρ]αϊΠ]γ {ο 

Όνο πισδία απά Ἱπτογνοπίοηί άΟἴΟΙ5, Ὁγ 

Ὑ ος ΠΙΙΗΙΦΙΥΥ ἴπο Ἰανν Ὕνας οπαστος; 

βοο {οδορ]. πέίφ. κ. ὃ, Ὁ, ἡμῶν τὰ κάλ- 

λιστα τῶν δυγµάτων καὶ τὰ ὁσιώτατα τῶν 

ἐν τοῖς νόμοι δι ἀγγέλων παρὰ τοῦ 

Θεοῦ µαδόντων, Του. χκχΗῖ. 2 (ΤΝ), 

απ εοο ΊΝίπου, 2. ὁ 47. 1ν Ῥ. 999, ποῖς, 

ἐν χειρὶ µεσίτου] 'ἶπι (λε ᾖαιᾶ 

οἱ α πιοαἰαίον, επ παπα πιοβιαίοτῖς, 

Βγτ., ασ. Οατοπη., Οορί., Ατπιι: 

οι απά πιοδύ Ἱππροτίαπί ἀῑδιϊποιίοῃ. 

(66ο Ὀο]ον/) Ὀοίννεση ἴ]ιο Ίαν απά {ο 

Ἐτοππϊςδο, απᾶ Το νν]ίσ] ἴ]ο απσιαπποπῖ ΟΕ 

νοχ. 20 εροοϊα]]γ τοίο,. Ἴμο ἐν ἵ5 πο 

Ἰπείτυπχοπία]. «ὂψ ἴ]ο Ἰαπᾶ, ἈΙογ. (ο 

Όλο στοά ἴ]ναί Ἀ[οςος τοσθὶνοᾶ ἴ]ια Ίαν 

Ίοπι (ο, απά ρανο Ιέτ {ο ἴ]ο Ῥοορ]ο; 

οοπρ. Ώαμχ, 4φοδί. Ρα. Ρ. 6855), Ὀτῖ, 

35 {1ο 11ο ΟΡ {1ο βἱησια]ατ, απά {ο Ατα- 

πηθῖο Ιά]οπα ὈοίἩ. δαρσοςί, οοπιῦΊπος ντ] 

χειρὶ τξ --- τ.5, 8ο]. « πα]π]ρίοτίο (πησᾶἶα- 

τους) :) τῇ τούτου Ἀέσει Μωυσέως διακο- 

νοῦντος, 1 Πεοάοτοί; 56ο 2 0Ἠτοή, ΧκχΗ], 

8, ᾖο5]. χῖν. 9, Ὑγικάοπι χὶ. 1. 

1ιαί Ἰ{οδος ἵ9 ἴ]ιο πιοβϊαίος Ίοτο το[εγγοά 

{ο (Ώου, ν. ὄ), 86ΟΠ15 ΠΟΝΝ 80 ΡΟΠΟΓΗΙΙΥ 

αἀτα τος, πας ννο ΤΠΒΥ τοβξοπαΒ]γ ννοη- 

ἆοτ ουν ἴἼνο οατ]γ οχροςίίους (Ώα5ῇ απά 

Τιουάυτοῖ ατο εχοορ{ῖοπς) οοι]ά Ίανα «ο 

6οπετα]]ν οοϊποϊάσά ἴπ ιο ροτρ]οχῖπς 

νίοιν οἳ Οµπσεπ (οἱ. ν. ρ. 275, οᾱ. 

Ίοπηπα ). ἴλαῦ ο μεσίτης Ἠοτο πΙσ- 

4ἱοποά να ΟἨτῖε.  ἄτοαί ἀϊβογοπεο ο 

ορίπίοη, Ἠονήενοσ, οχὶςί5 αν {ο ὃτ. Ῥαιι]”5 
οὐ]οοί ἵπ τουοιη{ἶπς {]οδο ἀοίαῖ]ς. Τ 

4ξ ννα5 {0 Ῥχουο ἴ]ο ζοιοζίπονκ οΕ ἴ1ο Ἰανν, 

βαο] α- τοσιία] ννοι]ά ἵπ 6ονοτα] Ῥατίς 

παίλοχ 50οπ1 ΤΟ ϱΟΠΝΟΥ ἴ]ο οοπίτατγ. Ἡ 

αἲ να ἵο 5Ἠονν ἴ]ο «φἰογίοι παίιγο 

(Μογ.), 5ο απ΄ οὐ]οσί νγοι]ά αρροατ 

βοτῖοιιε]γ αἲ νατίαπσρ ν] ο οοηῖοχέ, 

πο πιοτο πίτα] νῖονν ἴδ, ἐ]ναί Τε ννας 

{ο πιατ]ς {πο Παπάαπποητα] ἀἱ[Γογοποςς Ὀδ- 

Ίννοςη ἴ]ο Ίαν απά ο (οβρα], απᾶά 

ςΑΔΤΑΤΙΑΝΕ, 

” { 

ἐστιν, ὁ 

πας, ΤΠ. 19, 90. 

δὲ ΘΟεὸς εἷς ἐστί. 

{λοποο, α5 α πατα] τοδιι]έ οἳ {1ο οοπ{τα»έ, 

Όια (γαΠβΙΤΟΣΥ απά Ῥτον]είοπα]. Παίιτο ο 

Όλο {οπποτ. Τ]ο Ίαν ννας απ Ἱπριτατῖο 

(1), τῶν παραβάσεων χάριν, τοδιὶειοᾶ 

απά οοπάιοπθοάς (2), ἄχρις οὗ κ. τ. λ., 

{ΘΠΙΡΟΤΗΣΥ απιά ρτονἱείοηα] 1 (3), διαταγείς 

δύ ἀγγέλων πιεαἰαίε]ν (πο Ππιππεάἰατο]γ}) 

Είνενπ Ὦγ ἀοᾶ; (4) ἐν χειρὶ µεσ., πιοζ- 

αἴο]γ (ας πο Ππιπιοιατε]γ) τουσϊνοὰ 

ποπ ἀοά: 9οο Ο151, απά ἨγΠπάΙβο]π. ὅτι 
ἶοο. 

20. ὁ δὲ μεσίτης] 'Άοιυ ουεγή 

πεαἰαίογ, 9Υ, αοοτάίπς ο ους Ὦπρ]ξΗ 

Ι41οτη, «α πιεάἶαίος ᾿ {1ο δὲ Ὀεῖπς ἐγαπιδί- 

ἐἰοπιαζ (µεταβατικόν, 80 ποῖος ο. οἳν, Π1, 

8), απᾶ ἴ]α ατιῖό]ο τοίοτίπς, ποῖ {ο {ο 

πηθαἰαίος Ῥτον]οι5]γ πποποποᾶ, «8 

πηραἰαίος” (Ώνοννπ), ας {ο {1ο φοπεγία 

1άροα οἳ α πιοάΙαίοςς «ατσια]ας ἀοβηις 

Ἱπάσβη]ία, 1άᾳπο ἀποῦις πιοᾶῖς, ααῖ ἆε- 

εἰσπαπάο οοτίο ἀο πα]15, ααέ ασ» παπα] τα 

βυπΐ, οιιο(ζς ἴπι πώπηι οὐ ἐφοπιαίκ, Ἠεττα. 

12. Αμῑ. Ῥ. Χν. (Ἐτεί:); 5οο λΊποςυ, (γ. 

ὁ 18.19.90. ἑνὸς οὐκ ἔσ- 

τιν] !αρρεγίαίπδ 210ἱ ππίο 016, «ἆος 

ποί Ῥο]οπς Το αΠΥ δὔπφζο 076, ---- ΔΠΥ 0Π8 

νο βίας ἰςο]αῖοά απᾶ Ὦγ Ἠαπιςα]έ, Όαέ 

Ιππρ]]05 ἔισο ΡατίΙε8:᾽ 8ο ΟοΡί. απά Άτπι., 

Ῥοιὰ οἳ Πίο (του (]ιαί β]]σηῖ επι- 

Ῥ]αςῖς ΟΠ ἴ]ο ένο, ΠΙΟ ἴ]ε (τοθ]ς 

ΒΟ6Π15 Ῥοί] {ο το ῖτο απά 5ασσο»ί; ϱοΠ- 

ααδί Ποβπαππ, δολγί{τὸ. Ὑοἱ. τ, 3, Ρ. 

48, ὙἨο. ΡΡΥ. Νἰποιέ αΠγ Ίαδί στοιπᾶ, 

αβεοτίς {1ο οοπΠίτατγ. Τὴηϊ5 1άθα οἱ ἶπ- 

Φἴοποδὸ απά Ἰδο]αίίοι 15 τοα]]γ οισ οΠΙΥ 

ο]οενν. γι τοσατᾶ {ο (Πῖς απά {πα 

τοπηαϊπίης Ἱνογάς 1 ἵ5 ποθοθδεατγ {ο Ττ6- 

πηῖςο {παί αἲ] Ἰάοα οἳ ἴ]ε νογθο Ὀσίπςσ α 

σ]ο5 (Μἱα]ασ]ϊ5, 1,1σ]κο, δια. Ἡ. Ιγῦ, 

{οτ 1838, Ρ. 85 54.) παιδί Ὃε εαπΙππατΙ]γ 

ἀϊξηιίςςος, αξ ἴΊοτο 15 πο ναπα(ίοπ {οιπά 

1ῃ {πο ΔΙΣ. ος Π188., δἰίῃΠογ 1π ἴἨ6 ννοτὰς 

ος {]ιοῖτ οτάσ. ὁ δὲ Θεὺς εἷς 

ἐστίν] 'δμέ (ου ἐς οπο; "0605 (πο 

νητποιξ »]σηί οπιρ]αδῖ5, οοπαρ. νου, 21), 

ἴπα ἀῑτοσί απά Ῥοχεοπα] ῥῖνοι οἳ (πα 
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Ῥποπιϊφο, ἆοον βίαπᾶ 5ἶηρ]ο απᾶ ἰ5ο]αίος, 

--- ἀοα]ε εἰποὶγ νυν ΑὈταλατι (τῷ δὲ 

᾽Αβρ. δ ἐπαγγελίας κεχάρισται ὁ Θεύ5, 

νοχ. 18), --- αι, Ὦγ. οοΠβοϱσπος, ἶδ (1η 

ἔλο Ρνοηιϊςο) πιοαἰαίογζοδδ;᾽ ΑΥΟΡ. ΠΙΙΟΥ 

οἱ α βγ]]οσίδπα, οἱ ν/]ίοἩ ἴ]ια οοπις]Ηδίο, 

Ῥοΐπσ οὐνίους, 5 οπαϊτ(οᾶ; 96ο Ὀε]ονν. 

Οιὲξ οἳ (ο πιαρς οϐ Ἱπίοτρτείαίίοης ος 

ἐλμῖς ἴριδο 5οηίθιος (5αἱά Ρορίϊνα]γ {ο 

οχεοοά 400), Βομ]οίοπιασηος, Που, 

απά λογος Ὀρδί ἀθδετνο αἰίοπίίοη. Α. 

Ὀτίο[ ποῖῖοε ο6 {λος ν]]] 8εγνο {ο 1]]δ- 

ἴαίθ {ο Ῥτοσῖδο παίωτα ΟΕ {ιο ἀῑ[ῃειι]- 

{ἶρ. Ἰπ {πο Πταί Ῥατί οἱ {6 ναῖ5ε α]ὶ 

ατα αστοοᾶ; «πον 6ΕΥ6ΓΥ πιεάἰαίογ ἵπ- 

νο]νοδ ἴλα {θε οἱ πιοτο ἴλαπ οπε:’ ἵπ 

ενα οοπο]ιάϊπς «Ίαικο {Ἠ6γ (πας ἀίος, 

(1) Βομ]οίεγπιαςμοσ, αἀορῖεά Ὦν Ὀνιοί, 

1εἡρδ. τι. 1. 9, Ρ. 119: «αι ἄοά ἵ8 

οπο΄ ---- ἵπ ταίετοπςς {ο Πἰ5 Ρτοπηίςος, ᾖ96, 

πη{οείογοά Ὦγ οοπάΙΠοπς. (2) ἨΝίπες; 

ενας ἄοά ἵδ οπα” ---οπε ρατί οπζή (6οΠ1- 

ρατο Α9ιΠ.-Ῥο]., ὁππας εδ ἀποταη))); 

«ἴλε Ῥοορ]ο οί 1.τασ] παιδί 6 έλα οἴπος 

ρατί: Ἠθπςς ΤΠΟΥ ατα Ῥουπά {ο {16 1ανν. 

(8) Μογοτ; «θα αοα (οη {μα οοπίταΥγ) 

15 οπθ” ---- απᾶά ος οΠΙΥ (οἵπ ΕΙπζίσοτ) ; 

ἴΊετο ἶ5 ἴποι α Γαπάαπιεπία] ἀμῄοτοπος 

1η {1ο ΙΔ» οἱ ρατίῖο εοποστησά Ιπ 

ἴλο Ίανν απά ἴ]α Ῥτοιηϊδο. 36Π]. απά 

Ἅνππ, ἴναβ. σοιποςίῦ Υογ. 20 γη] νεν. 19 

85 απ ερεχεροβίς; ἈΙ6γ. ]οῖπς 16 ΝΙ{Ἠ νου. 

21, ππηκίησ Ττ τι. Ῥαιι]”ς οὗνπ εἴαίειπεπί 

οἱ α ἀμπου]έν ε]αί πχϊσΏί ατίδο ἵπ α τεκά- 

οι” πιίπά. ἈΤογοι”5 Ιπίοτρτοίαίίοπ Ία5 

{πῖς αἀναπίιασο ονετ Βομ]οίιοπιαοἨ: τς, 

ια ἵξ Ῥτοδύνος ἴ]ο πιωπιογίσαΙ Ἰάσα 

πνΠΙοὮ Ρρ]αϊη]γ Ώο]οπσς {ο εἷς; απά ἴλίς 

ονοι Ἰπογ΄, ἴΠαίς ὁ Θεός, ΥΙΟ 8 

εἶοατ]γ {πο ει] οί, ἵδ πο Ῥτασίοα]]γ 

{ωτποθά {Πίο {ο ρτοἹσαίο,. ΤΠ έο τπάογ 

βίΓ055, Ἠο]νονοτ, ΠΙΟ. 1 Ῥ]ασθς οἩ {Πα 

Ίάθα οἱ αιπΙ{γ αξ ορροξθᾶ {ο (ναί οἳ Ρ]ιι- 

τα]{γ, απά πποτο ϱς5Ρ. ἵπ ἴμο αβδιπηρίΙΟΠ 

Ώλλαί ὁ δὲ Θεὺς κ. τ. λ. ἵδ 1Π {ποἳ α ΤΠΟΠΟ- 

{λεϊδίϊ]ο «Ἰούας οοιηπιιαηῖς (οοπ.ρ. 1ονγ- 

οί(), 1Τέ οαηποί Ὦο Ῥτοπουιποσά νΠο]]Υ 

βα{ἱ5[ας{οτγ. Ῥοτ]αρς {ο {ολο ίπς 

αδΙ ΑΤΙΔΝΡ. 55 

αἴπρ]ο οχρ]απαίίοπ ἵ5 1655 οροπ {ο οὐ]θο- 

Ποπβ. ΄ 1ο οοπίοχίέ κίαίο5 Ὀνίοβγ {πο 

Το. ἀῑδιιποίϊνο {δαίαχος ΟΕ {]ιο Ίανύ (568 

αὐονα) νἴ]ῃ (αοῖ τοίοτοησο {ο ἴ]ο ἐπαγ- 

γελία. Ἴμτου ΟΕ {Ἴιοδο ατα Ραβδοά ονοσς 

Έλο ζαδέ α5 Πο πιοδί Ἱπιροτίαηί, ἵ5δ ηο- 

Ώπσθά ; ία Ίαν ννας τού], λαο Ῥτοπαϊδα 

νγας το(]ιομέ α πηθᾶϊαίον. ος, 20 εχαβ 

αρροαῖ5 α 5γ]]οσίδπι οἱ Πίο Πα «οη- 

ο]ηδίοη. ἶ5 οπηθίοά: «Λοιυ α πιεαἰαίογ 

ἄοεδ ποξ αβρογίαϊπη {ο οπο (5ίαπαΙπΠΡ οἵ 

αοἴϊπς αἱοπ6); ὁιέ (ἵπ (ηο ρτοπιῖςο) ἄοᾶά 

ἵδ οπε (ἆοε κίαπά απά αεί 3ἱοΠς) : 

ΤΗΕΠΕΕΟΣΒ (1η {Ἠθ ΡΤΟΠΙΙ56) Α ΝΕΡΙΑΤΟΣ 

ΏΟΕΒ ΝΟΤ ΑΡΡΕἨΤΑΙΝ το (ου. 5 έλοι 

ἔλε ἴαιο (α ἀἱδρεηδαίίοηπ ΥννΠίοἩ, Ώοδίάςς 

οίετ ἀῑδιιπείίοπς, Ιπνο]νεά α πιεάἰαίογ) 

οβφροδοᾶ έο έλα Ὢγοηιίδοδ το]ιο]ι γεδίεά ΟΝ 

6ος (απά Ἰπνο]ναά πο πιοϊαίοχ) ὃ «ἄοα 

}ογνία  Αοθοτάίης {ο 1Πὶ5 νῖονν ἴῑε 

οπ]γ τοα] ἀῑβλοι]ίγ 15 παιτοννεᾷ {ο {πα 

Ῥιοροβί{ίο ΠΙΙποτ. Ποιο να» ἀοἆ οπεῦ 

Απά {μα αΠΘΥΥΘΓ 866ΙΠ8, --- πο Ὀθδυοαιιδε 

Ἠο ἵ5 οβεοπΏἶα]Ιγ απΙ(γ (6οπιρ. ο 1Ν.), 

ΠΟΣ Ὀθοαιδαο Ἡς 5 οπο Ὁν Πἰπιςε]{, απά 

Αὕταλαπα 15 οπ6 ὉΥ Πἰπηδε]{ (Βατ. Γαιζ. 

Ρ. 688), ποτ γοί Όεσαιαδο Ἡς ἶ5 Ὀοί] {πα 

σἶνοι, 11ο Ἐαΐλος, απά {πε τοοεῖνατ, {ηθ 

Βοηῦ, απίτοά (ο. 1, Ν Ιπάϊδεμπη.: απ 

ΙΠ{ΘΤΡΥ. ίοο ἀενοῖά οἱ αἰπαρ]ίοΙίγ απιά ἴοο 

εκΡριςβε]γ ἰλοο]οσίσα]), Ὀαΐέ, ν(Ἡ {πε 4δ- 

Ῥοσί {]αῖ 1ο Ἰα5ί εἶαιδε οἱ νετ. 18 Ῥιῖβ 

οἳ. {πο ὙΠο]α τεαδοηίης, --- Όθοβιδε Ἠε 

ἀθα]ί ν(Ὦ ΑὈταβαπι εἴπσ]γ απά ἀἴτεοί]γ, 

είοοᾷ αοπο, απά τιδοᾷ πο πιθΙαίογ. 

Πε αἰπιοδί ουνῖοιις οὐ]εσίίοπ {ο {Πί5 εκ- 

Ῥ]απατίοι 5, ἴλλαί 16 Ἱπιρ]ίες απιά {πνο]νεβ 

α. Ππηίταιοα (:ἶπ πο Ρτοπιϊςε”) ἵπ α 

οαιιδο ΝΙΟἨ. 8οΘΠΙ5 α πιο «]οσιιδ ϱΟΠΙ- 

πιπίςτ’. Ῥας πο 4Π8Υ/ΟΥ 4968 πο 56ο 

απτοαςοπαῦ]ο, ἐπαξ 6νοη αδδιπιίπς (πα 

πο πιίπος ψα5 τοβ]]γ 5ισσορίοᾷ {ο ἴΠα 

Αροβί]ο, α5 Ὀοῖπσ α ρεποια] ακίοπιατίο 

βίαϊοπησπέ, Ἠΐ5 Ῥτονίοιι5 ἀοο]αταίίοη. ος 

αοα”ς Πανίπσ ἆ σα] να Αμγα]απα ΝΙΗ 

πο οἴοχ ποια ἔαπ. Πΐς ΟΠ σταςΙοιΒ 

Ῥγοιηίδο (δι ἐπαγγελίας) εποννοά ν]ας 

ο τοα]]γ τερανάεὰ 35 ἴμε Ῥτεδεπί Υεγ]- 
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3 ὁ οὖν νόμος κατὰ τῶν ἐπαγγελιῶν τοῦ Θεοῦ; μὴ αγένοιτο. 
εἰ γὰρ ἐδόθη νόμος ὁ δυνάµενος ζωοποιῆσαι, ὄντως ἐκ νόµου ἂν ἦν 

εαΐοπ οἳ Τε, ιο τοπάοτ νο ἆο- 

βἶτος {ο οχαπλίπο 5ΟΠ16 ΟΕ 11ο οἴ]ου Ππίοτ- 

Ῥτοίμ]οῦ5. ππαγ σοηδι]{, {ος ο ουτ]ίος, 

Ῥοπ]ί12, Πιν. ἄε ἄαι. ΠΠ. 20 δεπίεπέ. 

παπιἰπαίώ, 145. 18005 [ος ἴνα Ἰαΐος, 

αγ πον)5 Ἐκοιτδς, απ ἈΤογοχ ἐπ ἔοο. 

9]. ὁ οὖν νόμος κ.τ.λ. "15 {λα 

αιο έ]ιοπι αθαἰπδέ {ιο ΡΥΟΛΙΙΦΟΝ οὗ σος 

Όλο οὖν νι 15 Πα] οοἰοσίίυο Ίοτορ 

(Ν]οι2, Ώουαν. Ν οἱ. πι. Ρ. ΤΙΤ), ραϊλοι- 

Ίπς πρ ἴπο Ῥτονίοις τοαδοπίηρ απά ἵπῃι- 

πιοάίατο]γ αρρ]νίης τς οὐνίοις {λοιισ] 

οπιττος τεδα]{: «ἆοος ἴἨοι α 6οη/{ος5ο4]γ 

ἀϊἰδιποίνο, οετοπηοπῖα], απᾶά πιοαἰαίοι ἑαί 

βγσίοπα ιαπά ἵπ ορροδίῖοἨ γα Τα 

Ῥτοπα]κος ννλίοἩ (οὰ σανο ἴο Αὔταπαπα 

νου α- παθάἰαϊῖος απά νου αΠΥ 

ἀἰξιίποιῖνο οετειποπίθς 

Θεοῦ ἶδ ποί ντλοιί επιρ]αρί5: «τα 

ΡΤΟΙΠΙ568 ΠΙΟ τοδί ἹπιπιοβίαιεΙγ οἩ 

σα, απᾶ ννοτο αἰτοςίοᾶ Ὦ} πο πιρΙαίογ. 

Ίπαε Ῥ]ιγα] αἱ ἐπαγγελ. ἵδ 9εά, α8 ἵπ 

νο. 18, ἵπ τοί, 1ο ἀμτοτοπί τεροιιίοης οΕ 

ἴπο Ῥτοππϊδο, απᾶ {ο Ἠϊπί αἲ {1ο νατίοις 

ναγς οἳ {πλ λπιοπί νο Ι6 οοηἵεπ- 

Ρ]ατσὰ. 1.αο]ηι. Ῥ]αςο5 τοῦ Θεοῦ ἵπι 

Ὀγασ]καίς, ἵπ. 6ΟΠ56ΠΙΙ6ΠΟΘ Οἱ 15 ΟΙΠΙΒΑΙΟΠ 

ἵπ Ὦ, ΟἸατοιΠ Ῥαήσοτη., ---- Ὀαί οἩἳ αιι- 

λοτῖεγ απαονί ον{οιΙδ]γ {πδιιβμοίοηί, 

εἰ γὰρ ἐδόβδη] 'ΓοΥ ὁί {λογο ᾖιαᾷ Όοο 
φίσεπ; Ῥιουί οἱ 11ο Ἰηδίῖοο οἱ {1ο {0Γ6- 

τοῦ 

ροῖησ ἀοζ]αταίῖοπ. μὴ γένοιτο; πρῶτον 

μὲν ἀπαγορεύει εἰπών, μὴ Ὑένοιτο: ἔπειτα 

καὶ κατασκευάζει, 0Ἠ1Υ5. Όπ Το 15ο ο 

μὴ γένοιτο 506 ΠΟΙεΡ οἩ ϱἩ. Π, 17. 

νόμος ὁ δυνάµενος] ία ἴαιο (αδ {λα 

Τηἱ8 

5 οπο ομί ΟΕ πιαΠγ ΙΠδίαπος», Ὀοί] 1π 

{πο Ν. Ὅ,. απά εἰδοννποτο, π νΠΙςἩ, ἴο 

Ρῖνο Ρτοπηίπεποσθ {ο ἴαο ἀοβπῖπς ἶαιςο, 

Όινε απατίἩΏτος ποπ 15 Το]]οννοά απᾶά 

ἀεβποὰ Ὦγ ἴἶνε ατιῖέ]ε αἰίασλεὰ {ο α ραῖ- 

Ποἷρ]ο, ο. ϱ. Ἠοπι,. Π. 14, ἔθνη τὰ μὴ 

γόµον ἔχοντα: 560 {ητίμετ οκκ. ἵπ πας, 

2γἰποιρίε ) το)ηοᾗ οι ᾖαυε,) οἵο. 

σ», ὁ 20, 4, Ρ. 126, Τ]]οπᾶϊί, 1,ου. 5ορῇν, 

Β. Ψ. ὁ, οἱ. Ἱ. Ρ. 241. ζωο- 

ποιῆσαι)] "ο φἶνο {ο (απά ὀζερνεά- 

21088), "υἱυβσαγο, 5ἶνο νἰταιη ἆπτο, 1άεπα 

οδῖ αιιοὰ ἆατο κληρονομίαν, Πατ ταίεπα 

νίια οφ]οδεῖς αἴαιιο ατοτιος,. Ῥιι]], Γγανε, 

6518. κιχ. 6: 9ο 2 Οος, Πἱ, 6, απᾶ 

εοπιρ. ει, Γιο γῦ. 1. 4. ὁ Ἡν Ῥ. 61. ο 

α]κο 1π νοσ, 12, (ἤσεται {[--- (ωὴν αἰώνιον 

ἕξει, Ο]ς]. ον Πέονι. 1. ΙΤ) εἰπι λατ] Ἱπ- 

νο]νος {ιο Ἰάσοας οἱ Πο απά Ὀ]οβδσά μοβ. 

ὄντως κ.τ. λ.] οἱο.; «αρ- 

Ῥτίπιο ποϊαπαα οδί οπιρ]αςῖς οστοσῖα 1π 

αἀνοτὺῖο ὄντως, Όογο, Ὠιι]], Γχαμα, Ο5η8. 

χικ. θ. Τί Ίνα Όθοι αρ]κοὰ νν]οι]οι ὢὲ. 

Ῥαυ] ἶδ Ἠστο τοπδοπῖης (α) Ίποπι ἴ]ο 

Ε[}οοί (ζωοπ.) ἴο ἴλε σαι (δικαιοσ.)} 

01, 6ΟΠΝΟΦ6]ν (0], ΠοΠ1 1]ιο 641156 (ζωοπ., 

αβθυπηοά ἴο πποσπ ἆ πονν πιοτα] 1119) το 

ἴπο ε[}εοί (δικαιοσ.); οοππρατο Ἀοαπάετ, 

Ρἰαπί. οἱ. 1. ρ. 418 (Ῥο]μπ). Όσι- 

{αἴπ]γ ἴ]νο {ΟΓΠΊΟΣ: δικαιοσ. ἵν τοα]]γ, α8 

Ὅνι, Ῥτοροτ]γ οὔδανος, ἴ]ιο πιὶἆ 11ο πωοπη- 

Ὄοτ οἳ Ὠρίν/θοη νόμος απά (ωή, ντλλοιέ 

νν]ήοἩ {ο Ίαν εοι]ά πο Ἠανο σίνεπ 

1ο, Ῥι. Ῥαυμ], Ἠονγενοτ, {ας δίατος Ἠή5 

ατσιπιθηῖ: «]οχ νιίαπι ἆατο ποπ Ῥοΐοςί, 

Ῥτοϊπάς ποιο νοταπα ἸαδβσοαΙΟΠΘΠΙ,᾽ 

Ῥυ]], Γω. (οη8. ᾖ. ο, ΊΠο οτἆος 

αἀορίοᾶά ἵπ ίσο. ὄντως ἂν ἐκ νόµου ἦν, 

Ία5 ο]γ {πο δαρρονῖ οἱ ΓΟΡΙΚ: πιςε,; 

0Ἠσγς., Ἰ]γουά., αἰ., απιά 15 το]οσιοά Ὦγ 

πηοδί οτ]ἶσα] οάἱτους. ἐκ νόμου] 

ποοιίά ᾖαῦο γενιίο Ἴροπι {ο ἴαιον 

ενου]ά Ἠανο «οπιο {Τοπ ο Ίανν α5 1έ5 

οτἰρῖη,᾽ ποῖ « ννοι]ά Ἠανο Ώροπ εαδροπάσᾶ 

ον Ίαν” (Ῥο]ο), ---α Ἱπραπῖπσ νΠίσ] 

αδθ]]γ ατῖεον [τοπα ἴ]ο αδεοσίαϊσοὰ νο, 

δεῖν, ἀρτᾶσβαι, οἵο., απᾶ ἆοῦ5 ποί αρρεατ 

ιο Ὃος νοτγ ϱΟΠΙΙΠΟΠ οιῖ ο Ἠετοίοί,; 

οοπιρ. Ῥοτηματάγ, 9/έ. ν. 19, ρ. 221. 

Πο οτάοτ ὧι Τέεο., ἂν ἐκ νόµου ἦν, ΥΕ] 

ΤΡΕΙΣ: πιδ,; 0Ἠσγθ, Τ]οσἆ., αἱ.], 

Ῥα5 πο αω/Ποίοπί αιίλοστγ, {ποιρ]ι, 

«υογί1, 
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3 ἀλλὰ συνέκλεισεν ἡ γραφὴ τὰ πάντα ὑπὸ ἆμαρ- 
τίαν, ἵνα ἡ ἐπαγγελία ἐκ πίστεως Ιησοῦ Χριστοῦ δοδῇ τοῖς 

1ΐξ παιδέ Όο αἀπηϊτίοά ται, οΊπς {ο {πα 

νατἰαΙοπς π ἴμο Ἰοαάίισ ΜΒ. (Ώ ἐν 

νόµῳ, Ὦ οτι. ἄν, ΤΕ οιπ. ἄν ἦν), ἴηα 

τοχί ἶδ ποῖ νο]1γ {6ο {ποιη δαδρίσΙοη., 

99. ἀλλά] 'Βιέ ον έλε οοπίΡα)} ;᾿ ποῦ 

δέ, 5 ἴποτο ἶ5 α πιατκεά αἀνοαικαῖινο τθ- 

Ἰαΐϊοη. Ὀοΐννθεπ ἴ]α «1505, απά α5 ἃ 

φἰαίεπιοπέ 1π τοί, {ο ἴμο Ίανν ἶδ αὐοιέ {ο 

Ὀς ππαἆθ οχαο!]γ «οπίτατγ {ο ἴ]ε τοβυ]έ 

οἱ {ια {οτοσοῖπσ αβειπαρίίους 866 Ι]οί7, 

ῬΏευαγ. οἱ. τ. Ῥ. 3, 5. Ίπ Ἱμαίη, ἰΠῖ5 

ἀἰξιποιοι απ δια] Ὦο πιαϊπίαϊπεα 

Ὁγ πα πποτα ἀἰδῆπογ αἀνοιδαίῖνο οδού 

(Σα1ς., ΟἸατοπα.)ν πο {πο πιοτε ΒΙΠΙΡΙΥ 

ορρος!ῖναο αιέεπι, ἵπ ννΠΙοἩ ἴ]ε Ἰαίίος 

ῬατίῖοΙς, «ἀἰξοτίπιοη Ῥτορτία ἰπαϊσαίας, 

ποῦ ἀῑνογειίας, Ἠαιαά, Τιωφοῦῖ. οἱ. 1. 

Ρ. 665, οοπρ. Ἠ]οί7, οἱ. τ. Ρ. 961. 

συνέκλεισεν ἡ γραφή] έλα Βογέρ- 

έπγε δέ αρ; πο εηιἱνα]εμί {ο ὁ νόμος 

(1ονγαί!ί, αἱ.), Ὀαέ ντ α Ἰῑπὰ οἳ Ρεί- 

φοπ{ῄσαίϊοπ, ἢ Φεία γραφή (ΤΠεοά.), ἴπα 

Βοπϊρέιτο οἱ (Ἡε Οἱ σει. α5 ιο τΤδρΓ6- 

φοπία(ῖνο οἱ Ἠίπι ὮΥ ν]οιη 16 ννας ἵῃ- 

αρίτεᾶ; «ΟΡ. Ψετ. δ. ἨγΙΙἨ τορατά ἴο 

έλα πιραπῖης οΕ συγκλείειν (’ εοπο]ιιά{ 

ϱιῦ Ῥευσαίο ἵ5 ἀἰαίαν, απ ῬεοσαΏ τοπία 

αάλις οὐβίτίισίιας {οποίιιτ,᾽ Βι]]1, Ε;. Οσπς. 

ΧΙΧ. ϐ), 10 ΠΙΥ Ὦε οὐδεχνοά (1) {λαί έἶπα 

ἀθε]αταίοΓγ 56Π56 {6 οοπ6]αςος ἀοο]αταν1ῖ,᾽ 

'Ῥυα], οοπιρ. Ῥαιχ, Ῥαιζως, Ῥ. 681), ἆοος 

ηοί Ίο 1π {πο νοτῦ (566 Ἠοπι. ΧΙ. 93, 

ν]οτο {πο ααοί 15 αδετίροά {ο 6οἆ), Ὀαΐ 

ἵπ {πο οοπίεσέ; απ (2) ἴλαῦ {ο ρτορ. 

συν ἆοο ποί ΙπΠΙρΙΥ ἴπο εἰπ]ατίτγ οἱ 

αἰ(παίίοη ο[ αἲ] (ΈΏοπσ.), τί εἴπιρ]γ ἴ]α 

ἴάεα οἳ οοπ{γασίίοι (Μογ.), «αὉ οπηπί 

Ρατίο αεί, Ῥεποιτί 2: οοπιρ. συµπιέ- 

ζειν, συμπνίγειν' 966 πε, Ποηι. χὶ. 93, 

γο]. π. Ῥ. 645, απά εκκ. ἵπ Ἠορέ τα. 

Ῥαἶπι, Ίοχ. 8. ν. Ὑοἱ. 1. ϱ. 1996, νετ 

Ἰπείαησος 4γ6 οἶιεά οῇ συγκλ. Ὀεῖπς ιιδοᾶἆ 

ἵπ τοίοτοηςθ {ο α 5 ὐι/]ο ΡΟΗ. Οοπ 

Ομ]5 (οχί απἁ οἩ {με 6επετα] τε]αίίοη ο 

ἴ]λο Ίαν {ο 8ἱΠ, 56ο Το ΥγοἰσἹ{γ 5ΟΤΠΙΟΙ 

οἳ Ὄδιιον, εΥπι. ν. Ν οἱ. ΧΙ. ϱ 60 εα. 

(ο. Ὦ]ηίπσι.). τα πάντα] 

εαἰ. πο ποιίετ οαπποί βα{ο]γ Όσο 

Ῥγοδδοά (Πο. ΠΟΙΟ οἨήιΟ 5ο οπωιία 

Ῥοης.), α5 Ἡ Τε ννοτο 5ροοϊα]Ιγ «]οδοπ 

{ο Ἱπο]ιάο ποῦ ΟΠΙΥ πιο, Ὀαέ αἲ] εποῖτ 

86019Η5, οἵο., «Ἠππιαπα οπηπία, ᾖοναίς 

(οοπαρ. Α.., ἨππάΙεεηπα,)ς (λίδ Ῥείπσ 

τοηιἶτοά Ὦγ ἴ]ο οοπί{αοχί (6οπΙΡ. νου. 25), 

ΠΟΥ ]α5αΠεά Ὁ} 6. Ῥαι]”5 τιδα5 ]οᾳσομά! : 

56ο Ἠοπι. χι. 92, Ἠοτθ, ἵπ ἃ Ῥᾶδδασο 

οχασί]γ αἰπ]ατ, {ο πιαδο, ἶ5δ ἀδοά, απ 

σοπιρ. Πεοάοτοί ἔπ ἴοο, Νο ἀῑνϊάος ἴ]ο 

τὰ πάντα Ιηίο τοὺς πρὸ νόµου, Ἀπὰ τοὺς 

ἐν νόµω. ΄ πα εχαοί ἀἱῄετεπος Ὀδέννοσῃ 

τοὺς πάντας ἀπᾶ τὰ πάντα ἵδ, ΡΕΓΠΕΒΡΒ, 

Ἠοστο πο στοαίοτ ἴπαπ Ῥοίννοσπ 6 αἰ] πιο” 

απ «α]] πιαπ]κίπά ” (56ο Ὁςί,): {1ο ποιι- 

{οτ 15 αΙάἱοπιαίίσαΙΙγ απά Ἰπεϊποιινα]γ 

«ἨΟΣΕΠ, αξ Ὠοδί θι]ήπς {Πα σοπογαΠίγ οϐ 

ο ἀεο]αταίίοη: σοππρατο Ἰίποτ, (). ψ 

27. δ, Ῥ. 160, Θεϊά]οι οπ Έτ. Τγοαᾶ, 

450. 

έλιαέ έλα Ώγοπιίδος 

ἵνα ἡ ἐπαγγ.] “πι ομάογ 

”. ορ]οοί απ Ὀιέονιέ, ---- 

ποί ΤηΏας πιςγο τοζοσηῖΖθοᾷ οοπβοιοποθ 

(«απο αρρατεαί ἀατί, πετ) ο ἴ]α 

σύγκλεισις, ΟΏ {πο Ῥατί οἱ ἡ γραφὴ απά 

ἄοά 1ί5 αιίμου. Πε αὐδιτασί ἐπαγγελία 

16 Ὠετα, α5 {πε οοηίεχί βιιρσθ5ί5, ργας{]- 

οα]]γ οφιιϊνα]οπέ {ο {ἴ]λο οοπέχοίο «105 

Ῥτοπιῖςεα ̓  (Βε]οί(), 5οῖ]. κληρονομία ; 506 

νον. 18, Πεῦ. κ. 96, χκὶ. 59, απᾶ οοπιρ. 

Τεςέ. κπ. Γαΐγ. Ῥ. 125, ὅ Θεὺς εἰσάξει 

ὑμᾶς εἰς τὴν ἐπαγγελίαν (οἶεεὰ Ὦγ Ώτοίδο]. 

Του. 8. ν.), ΝΠοτθ ἴΠῖδ οοποχείο ποίίοη 

16 {α]κοη ἴπ 15 νη]άοςί εχίεηί αξ --- ἡ γῆ 

τῆς ἐπαγγελίας; 80 Κληρονομία, 2 Λἴασο, 

1, 4. ἐκ πίστεως Ἰ. Χ.] :ὂψ 

Γαὐλ ἴπ «εδ Οδ, «τοβι]ἶης {οπα 

{αΙ{Ἡ αξ 115 δοιίγοο απᾶ ονφύι (ποίε», «Ἡ. 

Π, 16): ἐκ πίστ. Ὠοϊπς ἵπ ο]οδθ τΠΙΟΠ, ---- 

ποῖ ψ]{] δοδῇ (Ἠσ]κ., ΟοπΥΡ.), Ῥαξ ντ 

ἐπαγγελία (εοπηρατο Ίγπου, σ. ὁ 920. 9, 



δ0 

ώ νά] 
πιστευουσιν. 

ΔΙ ΑΤΙΑΝΕΑΕ, Οπας. ΠΠ. 58. 

πρὸ τοῦ δὲ ἐλθεῖν τὴν πίστιν, ὑπὸ νόµον ἐφρου- 

ρούμεἈα συγκεκλεισµένοι εἰς τὴν µέλλουσαν πίστιν ἀποκαλυφδῆ- 

Ῥ. 123, ποίο» ον Πρὴ. 1. 10), απᾶ {οτιπῖης 

α τοϊτοςροσ(ἶνο απ{]οςὶς {ο ἐκ νόµου, ΝΟΥ. 

21. Ἴμο πομ]ίνο Ἴησ. Χρ. 5 Ρεγ]αρα 

Ίχοτο {ο Όςο {ακοι ΤΠ 15 πιοδί ΟΟΠΙΡΓΟἨΟΠ- 

εἶνο «θη5θ; ποί ΟΠΙΥ «Πα ον Ολπὶςι 

(ποπ. οὐ)εσί), Ὀας "ΓατἩ 5 ρῖνου Ὁγ 

Ἠιπι (6οπ. κιῤ]οσί): ϱοπΙρ. ΠΟΙΟ ΟΠ 

ο. . 16. Τη νο Ν. Ἐ, εδροοία]]γ, {ο 

οομΠοςΙίοη. ΟΡ ἴ]ε ποπι. απά ῥοη. πηςί 

ο[ἵοπ Ὦε εχρ]αϊποά 5ο]ο]γ {Τοπι εχοσοῖῖσα] 

οοπβϊἀσταίΙοη5» 5οο Ἴπος, 6. ὁ 50, 1, 

Ρ. 168 τοῖς πιστεύουσιν] 

{ο έλεπι ἐ]ιαί Φοίίουο, πο «απ οταηῖ 

οτοζἰτιιπΙ (τοι. Ῥαι]ϱ), Όας «εδ αἱ 

ογοάιιηῖ,  ΟἸατοπι., αἰ., “οτοάσπίδιας,, 

γι]σ., ἴο αρρατοπί {αιίο]οσγ ποῖ Ῥοΐπς 

Ἰπτοπάθᾶ ππετα]γ α5 οπιρ]αίϊῖο (ποτ, 

Ῥιας αξ ευἰίαΏ]γ οολοίπς {Πα ἐκ πίστεως 

Ἀὗονθ, Τ]μο (ἀα]αϊῖαης ντο τοαάγ ἴο 

αἀπιῖξ {μπας ἴ]οδο ὪΠο Ὀε]ιονοά ννοι]ά 

να εανεᾶ, Ὀιὲξ ἴ]ογ ἁοιῦιοά υνλοί]οτ 

{αι αἴοπο Ὑναδ 5ιαιαΙοπί; Ἠοπορ {πα 

αροςί]ο ΙΠίστροβος Τα Ἠπηϊίαίίοη 1η τοΓ. 

το ο (Πίπσ Ῥτοπιϊδδα (ἡ ἐπαγγ. ἐκ 

πίστ.), απᾶά νΙτιαα]]γ τερεαίς Τέ ἵπ τε 

{ο ἴα τοοἰρίοηῖ». Τ]ο Ῥχοπηϊςο Ίνα οΕ 

{418Ἡ ποί ο {πο Ίανν; {ο τθςθΙΥοΓ8 ΘΥΘ 

πο ἆοοτς οἳ ἴ]ο Ίαν, Ῥαΐς Ῥο]ίονετς ; 

«οπιρ. ΤογοΥ {π ἴοο. 

23. πρὺ τοῦ δὲ κ.τ.λ.] 'Βιέ ὔο- 

ογυ Ιαν (αῦουε πιοπέϊοπεζ) οι ς 

{ητί]οχ ασσοοαπ{ί οῇ {1ο το]αίίοι ἵπ νν Πίο] 

ἴ]ιο Ίανν 5ίοοᾶ Το {αϊ{Ἡ, δὲ ποῖ Ῥεῖπς Ίοτα 

ἀϊκαπεί]γ ορροβῖ1νο, Ὀιί ν δοπιθ 

ἴἴπσο οῇ 15 Ῥτίπιατγ οπιιπηοτα(ίνο {οτος 

(Εοο Ὦοπα]ά», Ογαέ. ὁ 155), αἀάϊπς α 

{ΗτίηοΥ οχρ]απα({ἶοη, {πουρ] ἵπ ἴλαί οχ- 

Ῥ]απαίίοπ κοτνῖπς {ο Ἱπίτοάασο α ϱ0Π- 

παξίς 90ο Κ]οίΣ, Ώευαγ. Υο]. π. Ρ. 962. 

ἍγΠΙ τοσατᾷ {ο ἴ]ο ροβίῖοῃ οἳ ἴ]ε Ῥατ- 

Ώσ]ο, 1ξ ππαγ Ὃςδ τεπιατ]κοά ἴ]αίτ ἴπετο 18 

ποιμίπσ ππδαα] (ορ. {ο Ἠσ]ς.), 1π δὲ 

εχας οοσυργίηςσ {πο ἐλίγα Ῥ]αςο αῖοτ α 

Ῥτερ. απά 195 6886; 868 εχχ. ἵπ Ἠατίιηᾳ, 

}αγέίΔ. δέ, 1. 6, Νο]. α. Ῥ. 190. Ίππο 

ΟΟΠΙΠΙΟΠ-ΕΕΟΠΦΟ Ῥεϊπάϊρ]ο 18, ενα δὲ ἆοθβ 

πο ποσορεατῖ]γ οσσΙΡΥ ἴἨο δεσοπά Ῥ]ασε, 

Ὀιίς ο δέ ροβοιδίο Ῥ]ασςο Νίο] {πα 

Ἱπῖογηα]. σοππεοβῖοτ οἳ {ο βοηίσπςο γη] 

πάπας οἳ; 5οο Ἰ]οι”, Ώενανγ. Νο]. Ἡ. Ρ. 

978. ὑπὸ νόµον ἐφρουρού- 

µεβα κ.τ.λ.] "το 19εγο Παρί ἴπ ιοαγά 
δ)έ πρ τιάεΥ {ιο ἴαιο; συγκεκλ. Ὀεῖης 

Ἰοϊπεα, πο ντ] εἰς πίστιν (560 {ο]]ονν- 
ἵπσ ποίθ), Ὀαέ, ἵπ α οοπείτασ[ῖοη αἴπηῖ]ατ 

το {πα οἳ ἴλο ρτοσθάϊπς νοῖ5θ, νΙτῃ ὑπὸ 

νόµον (Αιπῃ., α].}: πε Ίανν, ἵπ [αοί, ἶ8 

ἸἨοτο (45 ἁμαρτία Ίπ νοτ. 232) τερτοςεπίοᾶ 

α5 α Κἰπά οῇ σαο]ε; Ιπίο ννποςδο οιδίοᾶγ 

ννο ν6γο ἀε]νετεά; 96ο Ἠόὐρίοτ, Φέιά. α. 

ο, 1854, Ῥ. 916. Πε πιοαπίπςσ οἳ 

φρουρεῖσφαι ἵ5 Ένας ποί ΠΙΕΤΕΙΥ / 858ο6ί- 

νατί᾿ (ἼΎππαι, Ῥολμοίί), ππἁο] Ί6ες ’ οὐ- 

εἰτῖησὶ αἆ οὐοάιοπίίαπα ̓  (Ἐτείςομ.), πε, 

45 {λα ἀοβηῖίο εχρτοςξίοη αυγκεκλ. αἴδ- 

ἄποι]γ τοηιίτος, ΄ οιδίοαϊγί, Ὑαἱσ., 0]8- 

τΟΤΗ., ΟοΡί., «Ἠί].), ὥσπερ ἐν τειχίῳ τινὶ 

κατέχεσβαι, (0Ἠτγδ.; οοπηρατο Ἀγ]δάοπι 
ΧνΙ. 10, ἐφρουρεῖτο εἰς τὴν ἀσίδηρον 

εἰρκτὴν κατακλεισβείε. Ἔπε Ῥοτί. Ῥρασί., 

1έ πιαΥγ Ὃο οὐφοτνεῖ, οοιτοςῖ]γ 6ΧΡΤος505 

ία εγπαποπέ, οοπιρ]εῖεά βἰαίο οἳ 11ο 

οαρίϊνΙίγ, απά ἶ5 τας ποῖ οΠ]γ ο οτῖ- 

σα] Ὀμέ οχοβείῖσα] στοιπάς {ο Ὦ6 Ῥτο- 

{οττες {ο {1 Ρ{65. συγκλειόµενοι [1,αοΏ πε. 
νἩ Ὦ/(ΜαΙ)ΡΙΕ: 9 πηςβ.; ΟἼοπι. (1), 

Ουτ, (5), Ὀαπα.], νο] ννας πο ἵπι- 

Ῥτοῦαῦ]γ α οοπ/{ογπηκίῖοη {ο ἴ]α Ἰπρογῇ, 

ἐφρουρ.: 850 τισηΙΙγ Ὠο Ἰ)., ΜΕΥ., απιᾶ 

ἴιο πια]οτῖίγ οἳ τοσσπί οτ](ῖς5. 

εἰς τὴν µέλλουσαν κ.τ.λ.] “7ο 

{ο ]αἰέᾖ αδοιέ {ο ὃαο γευσαῖοᾶ,' οὐ]εοῦ 

οοηζοπηρ]αίοά ἵπ ο αείῖοπ Οἱ φρούρησις, 

εἲς ποῖ Ὀοῖηπσ ἐοπιρογαῖ, «πδηπο α) 

(Βάσξ., Ὅεε., οοπιρ. Οορί., 3 ), --- 8 

πιοαπίης οοπιρατα(νε]γ τατε ἵπ {ια Νανν 

Το. (οοπιρατο ἆοἨπ κἰ. 1), απά Ίοτε 

οετίαϊη]γ 5αρετβαοις α[ίοτ ο Ῥτεάῖσα- 



Οπας. ΤΠ. 94, 556. 

ναι. 
.) / ον 

ἐκ πίστεως δικαιωθδῶμεν' 
Ἑν Εαν ἵνπ ΟΠ Νο 

ανα Ῥοσομιο {γουά οι 

αΔΙ ΑΤΙΛΑΝΡΒΘ. 8Τ 

ο. ο ή / λ ιά Αα / 2 / ϱ 

ὥστε ὁ νόμος παιδαγωγὸς ἡμῶν γέγονεν εἰς Ἀριστόν, ἵνα 

οὗ Ἱ / [ο 5 Ἠπούσης δὲ τῆς πίστεως οὐκέτι ὑπὸ 
Όνο Ροάασοβγ οἩ ἴἶνο Ἰανή, απ ατα 115 αἰλ ολ ήλάτοιι οἱ ἀοᾶ, ΑΌτα]ναμι”5 6οεᾶ, απ Ἰιεῖτς ο ιο ῥτοπι]θο, 

Ώοπ ο. πιο ἵΠ πρὸ τοῦ ἐλβεῖν, --- Ὀαί ἵπ 

198 δια]. οἰλἰσαῖ πιοαπΙης ο ὁ ἀοδίϊπαίίον 

{ος” («ἵπ Βάοπι, Ὑπ]ρ., Ο]ατοπι.) : οοπι- 

Ρατο Ἰγίπο, αν. ψ 49. α, Ρ. 9δ6δ. πε 

οἸααδο ἶ5 15 παιτα]]γ οοπποοίε ΝΙΓΠ 

ἴλο Βπὶίο νοιγῦ, πού ΝΙΓἩ συγκλ. (’ εοη- 

οπβί, αἆθοφιο απο αἆ, Βεμᾳ.), --- ἃ 

οοπΣίτασ{ίοπ οετίαἰπ]γ ααπιὶεθίο (8εε 

οκκ. ἵπ Ἀεπνείση. Ἴεω. Γοἱψὸ. 8. Υ. 

συγκλ., ος Ἰναρ]ε], «4γιοί. Νο. το Ὁ. 

440 εᾳ.), Ὀαέ οΡεΏ {ο Επί βετῖοις εχθ- 

ροϊῖεα] οὐ]εοίίοι, ἐλαί {αλ 15 ποῖ γεῦ 

τοργοβεηίοἁ α5 εχἰδήηςς 9606 Μεγει ἴτι 

ου. πίστ. 

ἀποκ.] Τηο τιπδια] οἵάοτ 86ΕΠΙ5 1ῃ- 

{οπάσὰ {ο σἶνο Ρτοιηίπεπςς {0 µέλλουσαν, 

απά {ο Ῥγεδεπέ πποχο {οχοἵῦΙΥ {πε εοπ!τα»ί 

ἨῬοΐννθσπ {ΟΥΠΊΟΥ οαρίϊνΙίγ απά 5αὈβοφαοό 

{τουᾶοπι; 6ΟΙΠΡ. Ἠοπι. υἡ]. 18, πρὸς τὴν 

µέλλουσαν δόξαν ἀποκαλυφβῆναι, Ὑλενα 

{ο {αΐμτα σ]οχίο5 ατα δεί ἵΠ 5ίτοης οο- 

απαδίέ {ο Ρχοδεπί σα]απηίτίος; 96ο ΕΙΙ2. πι 

ἴοο., Ὑ οἱ. Ἡ. Ῥ. 148. 
24. ὥστε] “5ο λε, εΙαπθ,” Υα]σ., 

0Ἰανοπα.; «οΠδο/ποπςθ {ΟΠΙ {ηε Ργεσεάῖπς 

εἰαίεπιοπί ; 566 ηοίθς, ΟἩ. Π, 159. 

παιδαγωγός] 'Ρεαφοφια; 'Ῥτθάαβο- 

σας ρτορτῖα ποίαί ειπα απῖ Ῥάεγάπῃ πιάτα 

Ῥτομοηξπι αἆ πααρἰκίτατη ἀποῖέ,' Ῥε]οείθ. 

(Που. Ν οἱ. 1. Ῥ. Τ41), Νο ΤΘΠΙάΤΚ5, ΏΟΥΥ- 

ενον, ἐλαῖ {]ο ννοτὰ ἵνα» αἀορτεά Ὁγ Ἠαῦ- 

Ὀιπίσα] νντίίους, Ὀιέ νΙ(Ὦ 5οπ1ο αά ἀἰίοπα] 

ποίίοΠ5 οξ σατο απά σιαγαἰαπκ]έρ: 6ΥεἩ 

αΠπιοηΏς ἴ]ιε (τοε]ς απά Ἰμαίη ντίίετς {πα 

Ίᾷρα οῇ σιατάἰαπςΠίρ αιά αἶδο οἱ δέγτοί- 

088 απᾶ σευεγἰέη 15 ἀῑδιιποί]γ ρτοπιϊπεπέ; 

966 ϱ5Ρ. ο εκςκ. 1Π Ἐ]δηασ, Οὐ5. Το]. 11. 

Ῥ. 186. Τ]α ποτε Ίάρα οἳ Ἰοαδϊπα {ο 
ΟἨτῖςέ (« νία ἀπκ᾽ [ελαι-πιδίέ] (ορί., 

«ἀπσίου, ΤΠ.) παιδί ποῖ, ἴΊεπ, Ὦε 16- 

{αϊπος {ο {να οχε]αθῖοπ οἱ {Ίος οῇ ασίιια] 

{εαελίης (Απ Ααίλ.), Παίε]ασε, απά 

μέλλουσαν 

ἀἰδοαιρ]ίπατγ τοδίταϊπέ.  ΤΗϊ5 Ῥοζασοσῖο 

ΒαποίΊοι οἱ ἴ]πο 1ανν ννας ἀἱερίαγ οἆ Ροδὲ- 

ἔἴυείψ, ἵπ Νναπίηςς απά (λτοαίεπίησς 

πεφαέϊυεῖψ (ἴ1ε Ῥτεναϊ]ίπς Ἰάοα ἵπ {Πῖ6 

Ῥ]ασθ), ἴπ ανγακκοπίης ἴε οοπβζίοηςσο, απᾶ 

Ὀνίπσίης α- οοπνΙοίῖοι οἱ ἵπ; «οπἹρᾶτθ 

Ὀειονϊ, Γιεᾖγὸ. 1. ὃ, Ῥ. 66. πο ραϊτὶρᾶς 

οοπηππεπ{ς υγ] Ὦς {ουπά 1π Φιἱσετ, Τ/6- 

δαιγ. 8. ν. νόμος, ΝΟ]. Ἡ. Ῥ. 931: 95ε8 

αἱξο Ῥοΐαν. ἄε Ὠγαᾶςεκέ. κ. 26. 1 5α. Υοἱ. 

1. Ῥ. 4604, εἰς Χριστόν] ' Του 

Ολιγίδέ ;) πο ἐεπιρογαῖ (ἄχρις οὗ ἔλδῃ Χρ. 

5εθ νετ. 23), 51] Ί65 ᾖοσαῖ, «ἴο Οητςί” 

85 ἃ διδάσκαλος (πρὺς τὸν Χρ. ἀπῆγε, 

ΤΠοορΗ., εοπαρ. 0Ἠ1γ5.), α5 ΟἨπῖςέ γνοιι]ά 

Ένας Ὄο. τερτεβεπίεά απάθτ έιοο ο{ῆςςβ, 

Τεαςλοτ απά (ἵνα ἐκ πίστ. δικ.) Λίοπαι, 

1η {16 84ΠΠΘ Υ6Ι56. ΤΠ αΠΥ ἴνασε οἱ α 

Ίοσα] πιθαπίπς Ὦο τείαϊπες ἵπ {ΤαΠΦ]αίΊοἨ, 

6. σ. «απίο, Ααἴλ. Ὑοτ., ές πιαεί Ὀο πη- 

ἀοιςίοοᾶ οἱ απ οέλἰσαί αιτῖνα] («οππρατε 

9 Οον. κ. 14), 35 εἰς ΥΙί]Ἡ Ῥειξοῦς ἶς πού 

εἰπηρ]γ οηιινα]οπί {ο πρός, Ὀαῖ Ἰπνο]νας 

Ώιο 1άρα οἳ παπσ]ίηπς ουν απά αξδοσῖα- 

οι; «οπιρ. Ἠοη]. ν. 12, απά 5οο ΊΥ1Π6Υ, 

σα. φ 49.α, Ρ. ὁδὲ. ἐκ 

πίστ. δικαιωδ.] {ο έ]ε ἐπίοπέ ἐ]αέ 

τοο πιζφλέ ὂε ]ιδέβεα ὂψ Γαλ; πιου8 

ἀἰξάποί απἀ ερεαῖβο εχρ]απαίῖοι οἱ {λα 

Ῥτοσεάϊπο εἰς Χριστόν, ἴἩε επιρηα!ϊο ἐκ 

πίστεως βαινίης {0 5ιισσεδί απά επ ηαπσθ 

Πιε οοπίταςί ν(Ἡ {λα πον-]αδϊγίης απά 

πιοχε]γ Ῥοάασοσίο νόµο. Όη ἴἶπο Ῥτορος 

{οτοθ ΟΓ ἴΠο δικαιοῦν ἐκ, 888 Ἠοίθ5 οἩ 6Ο. 

Ἡ, 16. 
05. ἐλδούσης δέ] 'διέ ποιο ἐλαί 

(έΠἱε) Γαᾖ ἐν οοπιο: οοπῖταςί Ὀείννοεπ 

Ώιο Ῥγοβοπί {πθεάοπι απἀ {ηα ραςί ρες- 

ἵνα 

450σΥ ; ἐλβούσης, φησί, τῆς πίστεως, τῆς 

τέλειον ἄνδρα ποιούσης, οὐκ ἄν ἔτι εἴημεν 

ὑπὸ παιδαγωγόν, 1Ἠεορῃ. Ἴο «ΟΗ1160- 

Ώοη. ἶ5 90 οἶοβο 1Πτοιρ]ουί {5 Ἰαΐετ 



88 οςΔΙΤΑΤΙΑΝΕΑ, ΟµαΡ, ΠΠ. 26, 27. 

παιδαγωγόν ἐσμεν. ᾗ' πάντες γὰρ υἱοὶ Θεοῦ ἐστὲ διὰ τῆς πίσ- 
τεως ἐν Ἀριστῷ ᾿]ησοῦ. Ἡ 

Ροτίῖοι οῇ {ιο οἸχαρίοτ, ναί 1τ 15 ἀπΠοι]έ 

το εαὐαϊνίάο Τί Ἱπίο ραταρταρηδ.  Ἀ[εγα, 

Οοπγῦ., αἱ. Ῥ]ασο α ραταρταρ] [οι νετ, 

939: Ἱ ΒΘΟΠΙΑ, Ἠονενοτ, πιοτο παίιτα] 

Ἠστο, α5 νο, 93, 94, οαττΥγ οί ἴ]α 1άρα 

εχρτοςκοἆ ἵπ συνέκλεισεν, ΝΟ. 22. 

ὑπὸ παιδαγωγόν] 'ώ4Ε α γεα- 

φομιο.. Τ]ο ατίῖσ]ο 5 ποῖ Ἠοτο Ἰαΐοπί 

{τοι το Ῥτορ. (οοπιρ. Ἰγίπετ, γ. ὁ 19. 

2 Ὁ, Ῥ. 114), Ὀπί αρροατ5 5ἰιπάΙοιιδ]Υ 

οπηἑτοᾷ (5ο τίπ]Ιγ Οορί.), πια ννοτάβ 

Ὀοῖης 1π {αοί οηιἱνα]οπῖ {ο 6 ππάοτ {πίθ- 

Ίασο, «υπῖοτ Ῥᾶἀασοσοησοννα]!,’ λΙογοτ. 

20. πάντες γάρ] “Γον γ6 αἲ ;) οοη- 

Άτπιαίῖοη, ο οοπέγαγἰο, οἳ ἴπο ταίἩ ο 

Έ]ιο {οτοσοΐπςσ ννοτάδ; {Τ]ογ ννοτο ΠΟΥ 

πο παῖδες, Ὀπῖ υἱοί (" ΛΗἱὲ επιαπεῖραϊῖ, 

τοπηοίο οπβίοᾷθ, Βεης.), απἀ τμαῖ ἴοο 

ποῖ ΕΟοΠ5 οἳ ΑΌτα]αϊη ΠΙΘΤΕΙΥ (6ΟΠΙΡ. νογ. 

7), Ότε εοπ5 ο 04: πρότερον ἔδειξεν 

ὅτι υἱοὺς ἐποίει [ή πίστις τοῦ] ᾿Αβρ.... 

νῦν δὲ ἀποφαίνει ὅτι καὶ τοῦ Θεοῦ, 0ἨτΥ5. 

Ύ]ο υἱοὶ Θεοῦ, α5 Τ]εοά. ἈΙορ». ννα]] 

οὔδοτνος, Ιπο]ιιάθς ἔπο 1άθα οἳ τελειότης, 

νυλῖοἩ ἴπο Ῥτουσάϊηςσ πηοίαρηος παῖσηί 

βοτνο {ο 5ιρσοβί. Ύπο τοαάῖηπς 

ἅπαντες αἀορίεᾶ Ὦψ Τιαολπι. 15 ποῖ 1πι- 

Ρτοῦαῦ]ς, Ὀνί ποῖ εαρροτίεά Ὁγ ΑΒ. 

τῆς πίστ. ἐν Χρ. Ἴησ.] 'ἐλγοιρ] 

λαο αἱ πι «Ἰοδι Ολγίδέ, 5ο τίση]γ 

ΒγΣ,, Ατπι. (ο. Ζοητ.), Ὀγνε,-ΡΗΙΟΣ., 

απά ΟἨτγς. (ο. Ἐϊε]ά). ἈῬενοταὶ οοπι- 

πηρη{α{οτ» (Ὀ5:., α].: 506 Ποπ. δολγίβεὸ. 

γο]. 1. 2, Ρ. 1232) Ιοῖπ ἐν Χρ. Ἴησ. Ιτ]ι 

υἱοὶ Θ. ἐστέ, ΟΝ ἴ]ο στοιπᾶ (παί ἴ]α 

ννογάς ννου]ά Ὁος α 5αρετβιοις αἁῑίοῃ 

{ο πίστις, απά ἴ]ιαῖ νετ. 27. οοπίαϊης ἴ]θ 

απιρ]βσαΠοπ οἱ ἴ]ια οχρτοφίοῦ. Βαΐ, 

Ἱπάεροπάσπ{]γ οἳ πο αν Κννατάποςς ος 

αὐάϊπσ α 5οεοπά πποᾶα] οἸαιδο το υἱοί 

ἐστε, ἴ]ιο 16ΟΙΙΤΟΠΟΘ Οἱ ἴ]μο {οτπιιι]α 

πίστις ἐν Χρ. Ἴησ. (ΕΡΗ. 1. 10, 091. 1. 4) 

15 σταπιπιαϊ]εα] αοζιταογ (που, «αγ, 

ὁ 20, 2, Ῥ. 135, ποῖε» ον ΕΡἠ. 1. 15), 

ὕσοι γὰρ εἰς Ἀριστὸν ἐβαπτίσἈητε, 

απά ἴ]νο πα ἴιιτα] οολοτοπορ οῇ 11ο νο». 

α)] «οοπα ἀἰκιιποί]γ το 5αρποςί ο εἰππρ]οτ 

απά Ίο5ς ἀϊδ]οσαϊοὰ οοηβιτασίίοα. 1 να 

ατί]ο]ο Ἰαὰά Όσοι ἱπδοτισὰ, ννο εοιι]ά ἴἶοπ 

Ἰανο {ιοο Ἰάεαςδ εοπνονος, ἴ]αο Ἰατοτ οἱ 

νο. νου]ά ο εκρ]απατοτν οἳ (ια 

{ΟΥ Ρο Βάοπι, εαπιφµο ἵπ ΟΠ. 

ᾖο05. οοἹ]οσπίαπα, 566 ἘπίΖ, Πίοπι. 1, 25, 

Το]. τ. Ρ. 196. 

27. ὕσοι γάρ] «Το αν πιαπη αἲ ;) 

Ῥτουξ απά οοπΒγπιαίοτν οχρ]απαϊίοπ ος 

τλο Ῥτοσθάίης αδδετιίοι. με {οτε οἳ 

ένα ρατίίο]ε 15 Ὀοδί εχρ]αϊποᾶ Ὦγ τα 

τοε]ς οοπΙΠΠΕΠ{αἴΟΥ5, ΝΤΟ ΤΟΓΟΤ 1 {ο νίοί 

Θεοῦ, απά Όαδο {πο αγσιτηση{ί ο Το {αοῖ 

ἔλαι ΟἨτῖςέ πνας ἴπο Ῥοπ οἱ αοά : ἐνεδύ- 

σασῷε τὸν Χρ. τὸν ἀληβῶς υἱὸν τοῦ Θεοῦ, 

ἐκείνον δὲ ἐνδεδυμένοι εἰκότως υἱοὶ Θεοῦ 

χρηµατίζετε, 1 Ἀοοάοτοῖ; 56ο αἷκο 0118, 

ἵπ ἴοο. εἰς Χριστόν] 'ὑπίο 

Ολνίδέ, ποί επ ΟἨπιρείο, Υμς., (]α- 

τοΠ., Ὀι{ξ «ἴπ ΟἨτϊσέαπῃ, Ῥοζα (6οπρατθ 

Οορι. ΦΡίογ) 1 ο]. «ται ΟἨτίεο αὐάἰοτῖ 

ορ5οῖῖς, Φολοίί, οἵ ΤΠΟΤΟ κβἰτίΟΊΥ, Ιπίο 

οοπηπηἁπῖοα. η Ἠίπι, απᾶ Ιποογρογᾶ- 

Ώον ἵπ Πις πιγειῖσα] Ῥοάγ. Τ]ο πιεαῃ- 

ης ΟΕ εἰς νΙἩ βαπτίζω αρρεατς ἵννο[ο]ά ; 

(α) 'τίο, οὐ]εοί, Ῥιχροδο: ἈΙαΠ, 1. 

11, Λος Ἡ. 98, 90ο Ἴν1πος, (γ. 49. α, 

Ρ. 304, Βότπ]λατάγ, γη. ν. 11. Ὁ. ὃ, Ῥ. 

250: (8) 'ἴπίο, απῖοη απά οΟΠΙΠΙΙΙΠΙΟΠ. 

ντ Όθ οοπίοχί αἱνναγς αλονῖησ 

ππείἨετ Τί Ὃο ο τἼνο τηοδί οοπιρ]εία 

απά πιοδί τηγςεῖσα] παίιτο, α5 Ἠετο απᾶ 

Ίλοπι. νΙ. 5 (οοπιρ. 1 Οογ. κ. 19), 05, 45 

η 1 0οΥ. Χ. 3, ποςθςκατί]γ Ίος ϱΟΠΙΡΤΕ- 

Ἠεηείνα απά αἰσπίβοαπι,. Νο πιαγ, ἵπ 

οοπο]αβῖοἩ, οὔδοτνο ἴλαί Το οχΡτοξξίοι 

βαπτ. εἲς τὺ ὄνομα (ΑΙαιἩ. χχνΙ. 19, 

Αοῖς ν. 16, κὶπ. ὅ, αἱ.) ἵδ ποῖ Ιάοητῖ- 

σα] ἵπ πηθαπίπςσ νὮ βαπτ. ἐν τῷ ὀνόμ. 

(1νο]σῖς, Βοἰ(γᾶπε, Νο. 8, ϱ. 49 εη.), 

Ῥιΐ ονοσ ἱππρ]]ος α ερϊτιτια] απά παγρεῖσα] 

απίοι γα Ἠίπι ἵπ Ὑνηοδο παπα ἔπε 



ΟπαΡ. ΤΠ. 927, 28. 

Χριστὸν ἐνεδύσασνε. "' οὐκ 
δοῦλος οὐδὲ ἐλεύδερος, οὐκ ἔνι 

καοταπιοπέ νας αἀπιϊπϊςίοτοά; 5ος ϱ5Ρ. 

Βίΐοχ, Ποίεπ «εδ, Νο]. νι. Ρ. 895. 

Τε πιοαπίησ ΟΓ βαπτίζειν τινὰ εἴς τινα 

(εἴς τι) αι βαπτ. εἰς τὸ ὄνομά τινος ἵ8 

ἀἰδειρδοά αἱ Ἰεπσία Ὁγ Επισ. (1ἱοπι. νἱ. 

8, Νο]. τ. Ρ. 909 9α.), ἵπ οΡΡ. ἴο Βιπάφεϊ], 

δέιμᾶ. αμ. Νε. 1832, ρ. 410 εα.,--- Όαί ὉΥ 

ΠΟ Π]οΒΗ5 θα Εἱς{αςἴΟΓΙΙΥ, α5 Ὡς τεσατς εἰς 

α5 οπ]γ ἱππιρ]γίης εἰλίσα] ἀῑτοσίίοι (’ αἰἰ- 

ᾳ που αρ» ἵία ΙπΙπΙΕΙΠΕΥΟ αἱ εἶα5 εορῖ- 

{ἑαΐοπος πι αλααεπι ἀῑτίσας) ), {πδῖοαᾶ ος 

Όναι παγεείσα]. Ιποογροταϊίοη ΠΙΕΙ {μα 

Ῥαδδασε 56όΠ15 6ογίαἰΠ]γ {ο «ΟΠΝΕΥ. Τ]ε 

Ραϊαϊκεῖο οοπιπιεηί5 ΟἨ {Πί5 εκρΓεββίο 

νν]] Ὁς {οιπά ἵπ Ῥιΐσες, ΤΛε5. Νο]. 1. 

Ρ. 624 εα., Όας ἆἲε ποί »α{Ποἰοηί]γ εκ- 

αοῦ. 

γε ριέ ον ΟΛγίδέν 9]. αἲ γοις Ὀαρτίσηι ; 

Χριστὸν ἐνεδύσασδὃε] 

ὅσοι γὰρ εἰς Χριστὸν ἐβαπτίσθητε ἐκ τοῦ 

Θεοῦ ἐγεννήδητε, 01115. Ἔπετε αρΡρεαῖΒ 

στο πο αἰ]δίοη {ο Πεαίλοπ (ἴοσα νἰτη1β), 

ϱειοἱδ (Ννεί]οτ αἲ ἴηε ἨΠΙρ]ῃ Ἐτίεεί5 

Ἱπαισυταίοῦ, Ώογ]πςσ, Οὐδ., Ὑοἱ. τη, 

Ῥ. 406. κα., Νο. 42, ος ἵπ α εαρα]ίδῖο 

5οΏβδο, 6οΠΙΡ. Βεμοσίΐές. ο: Πέοπι. ΧΗ. 14, 

γο]. 1. Ρ. δ71), οἱ, ΕΥ6Π, {ΠοισἩ ΥεΙΥ 

Ῥ]αιςίρ]ε, ΟΛ ἰδέίαη οδίοη]ς (αἲ Ὀαρίίσπι, 

Ῥϊμσ]απι, Απέΐφ. Ῥοοις χῃ. 4. 1 εα.). 

Ἔνοπι ἴἶε Ἰπδίαπσος Ίψ είδει. Ίας οο]]οσίοά 

ον Ποηπι. ΧΠΙ. 14, Ἱε νοι]ά αρρεας {λα 

ἐνδύεσθαί τινα ἵδ ἃ 5ίΤΟΠς ΘΧΡΙΘΕΣΙΟΗ, 

ἀεποίῖπς (ο οοπιρ]είθ αβδιιπρίοπ ΟΕ 

ΈΊιο παίιτο, οία., ο αποίηεγ; 6 σ. Ώϊοῃ. 

Ἠπα]ίσατ, 4. Π. χι. 15. ὅ (τὸν Ταρκύνιον 

ἐκεῖνον ἐνδυόμ.)., Ταο. 4ππ. κνι. 28. ΤΠας 

ἐνδ. Χριστόν ἱπαρ]ῖος α απῖοῃ ητΏ Οητὶςε 

οἱ 5ο ἴτιαο απά 5ο οοπιρ]είο α παίμτο, 

ἐλαῖ νο ατο ὈτοισΏί εἰς µίαν συγγένειαν 

καὶ µίαν ἰδέαν (0Ἠτγ5.) νι ἨΠίιπι, απἆ, 

5 1 ἶ5 οσα] Ῥραταρῃταςεά ὃν Οᾳαἱν., 

ἑσοταπῃ Ώοο ΠΟΠΊθ ας Ῥθγδοπαπῃ Ογὶςέϊ 

Ρ6ΤάΠΛΙΙ5, αἴθι1θ 1Π Τρ5ο πλασῖ5 απαπῃ ποῬίδ- 

πηθί Τρε8ϊς ρΏΞοαπΙΤ:’ 6ΟΠΙΡ. ὮΡ. Βα1]ονν, 

οἶτεὰ Ὁγ Ἠαίοτ], Ἠτογλ, Ἡ οἱ. τν. Ῥ. 604, 
12 

αΑΤΑΤΙΑΝΕΟ, 89 

ἔνι ]ουδαῖος οὐδὲ ΄Ἰλλλην, οὐκ ἔνι 
/ λ . / λ 6 . 

ἄρσεν καὶ Φῆλυ' πάντες γὰρ ὑμεῖς 

απά 966 Ῥμΐσατ, Τοδαι. 5. Υ. ἐνδ., Ἡ οἱ. 

1. Ῥ. 1119. Έοτ α σουᾷ 8ογππον ον. {ίς 

{οχί, 56ο Ώοππο, 36Ρ. ΙΧΧΧΝΙΙ. Νο]. 1ν. 

Ρ. 102 (οἆ. ΑΙ), απιά {ο α ποίῖσο οἱ ἴ]α 

Ῥογνοιδίοη οἱ {Πί5 τοχί Ὦγ Ἠοτοίίο», Εοχῇ0ες, 

Ιπδίγιοί. κ. 111. 92 5ᾳ., ϱ. 448. 

98. οὐκ ἔνι κ.τ.λ] «Τλεγε ἵδ απιοπ! 

(διιοῦ ) πιοὐί]ιογ «ει πον ἄγεελ; ἀἱδτςβ- 

5ἶνο βἰαίοπιοπί οἱ {πε Ῥτασίῖσα] τοδι]έ 

οἱ ἴ]ο Χρ. ἐνεδ.: ἴπε παν απά 1ο]γ 

εΠαὐϊίας᾽ οαιιδο αἲ] οίπεν ἀῑξδιιποβομς, 

νἨοίλετ οἳ παϊίοη (6οπρατο Ίοπι, Χ. 

19), οοπαΙτῖοπ, ΟΥ ΕΥΕΠ ΕΣ, {ο Ὀο ΝΟΥ 

Ἰοδε εἶσΏί οἱ απἀ {ογσοίίο:. γε {οτπι 

ἔνι ἵδ πο ΟΥ ἔνεστι, Ὀπί αοζοτάίης Το 

Ῥωτίπι. (566 ποτ, ἄν. ᾧ 14. 2, ρ. 74), 

ἵδ {μα Ἰοησίπεπεά {ον οἱ {Πε αἀνοτῦί- 

α]ϊχοά Ῥτερ., ἴο Νέα τοφαϊεῖτε 

Ῥειεοπ οἱ {πε αιχ]]ίατγ ταῦ πιιςί Ὦε 

ειρρ]ίεά. ΤΠϊ5 εχρ]απαίίοα Ίας ἵπ 15 

{ανου ἴ]ιο βἰπ]]ὰτ 115 Οἱ πάρα, Ὑν ΠΙΟ] ο. 

ε(ατοε]γ Ὀς εα]]οά α οοπίταςίἶοη {ΟΥ πάρ- 

εστι; Ὀαί ασαϊηεί Ιέ {Ἠοδο εκχ. Ὑετε 

ἐν απά ἔνι ατθ ιιδαᾶ ἵπ {16 5απ1θ 5επίθησθ, 

6. σ. Ῥ]αι Ῥ]ωά, τῇ Ἑ, ἴσων ἔνι καὶ ἐν 

ὑμῖν Τλοσί. 186 Ὦ, απᾶἀ, αοεοτάῖηπσ {ο 

Ῥοδί τεαῖπς, 1 Οοτ. ν. δ. Τη 54ο] 

03-65, ἨοίΨενοτ, ἔνι πνοι]ά 56οπ1 {ο ΠεαΠ 

Ίϊεε]ο πιοτο {Παπ ἐστί (ἔνι' ἐστίν, ὑπάρχει, 

Ζοπατ. 1εχ. Νο]. 1. Ῥ. 748), ἴ]ε Ῥτερο- 

αἰτίοπα] {οτε Ῥοῖπς ν’Πο]]γ Ιοδε; εοπιρ. 

01. 1, 11. Τη οἴτ]οτ «α5ο ἴ]πο οχρ]απᾶ- 

Ποπ οἳ {1ο Ῥγοβοηί Ῥάβξασο τοπιαῖπς {η 

εαπιο; ἐπὶ πλεῖον διηγεῖται τὴν ἀγαδότητα 

τοῦ Θευῦ ὅπου Ύε πᾶσι τὴν ἴσην δέδωκε 

δωρεάν, Ὠαπιαςο. Τον ]ΐπς Π]ηκίταίες {ὶς 

Ὦγ τοείοτοπσο {ο ἴΓ6 Υατῖου5 Ῥετςομα], οίο., 

ἀϊκαποιίοπς απποης {1ο Ζον5; Οὐς. Ραον. 

Το]. 1 Ρ. 919 8α., Νο. 64: Έπος (ὔπι 

ἴοο.) ποῖῖσθ αἷςο {ο ομδίοπιατγ εχε]ιι- 

εἶοῃ οἱ «Ίανος {τοπι οοτίαϊπ Ἡοαίλοπ τίζεβ 

απά ἴσππρ]ο5, Ο05. Υ οἱ. τ. Ρ. 197. 

ἄρσεν καὶ Φῆλυ] ’ πιαῖό απά Γεηιαῖος 

ἑππαδου]α5 οἳ Γ{οπιίμα, ΟἸατοπῃ., Ραΐ πού 
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εἷς ἐστὲ ἐν Ἀριστῷ ᾿]ησοῦ. 3 

αΔΤΑΤΙΑΝΕΑ, ΟµπλΡ. ΠΠ. 29.---ΙΥ. 1. 

| Ν ΄ - ” ” - 

εἰ δὲ ὑμεῖς Χριστοῦ, ἄρα τοῦ 

᾿Αβραὰμ σπέρµα ἐστέ, κατ ἐπαγγελίαν κληρονόμοι. 
Α.Α ενοιν εν ἵν απάετ 

εαθε]αρο, κο Ὀνείοτο Οτ]κε ΙΝ. έγω δέ, ἐφ᾽ ὅσον χρόνον ὁ κληρυνό- 
σα1ηο νε αἲἲ κετο απάετ ὑοπάαμο, Ὀμί πονέ Ίνανε Ὀέσσπαε {ος κου αι Γπ]ογίίοτς, 

Υα]ς., 0ου]. Οορίι, αἷν, ὙΝλίοἃ ἆσ πο 

Ῥχοδετνο ἴ]α ε]ἰσλί «παπσο οϐ Ῥατίῖσ]ο, 

Ἅγ]ή]ο το αἰτοταῦ]ο ρολτῖσα] απιά εοοαῦ]ο 

ἀἰξηποτίους ατο οοηϊταρίοἁ ὮΥ οὐδέ, ἴο 

ππα]ογαῦ]ο Ἠπππαπ 916 ΟΕ δοχ 15 εχ- 

Ῥτορςες Ὦγ καί; λατ] κ. 6, ἀπὸ δὲ ἀρχῆς 

κτίσεως ἄρσεν καὶ Φῆλυ ἐποίησεν αὐτούς, 

οοπαρατο 1. πα. Π, 19. Τις Ἰατίοτ ἀἱδ- 

Ώποίίοι ἶ5 οῇ οοµγξο ποβσσά πο ἵπ 15 

πηοτο ϱηγείσα], Ὀαί 115 οἰλίοαῖ α5Ρεςῖ, --- 

Όπο εαὐοτάΙπα(ίοπ ΟΕ ἴ]ο νο {ο ἴ]ο 

Ἠακυαπά (Ο121.). ΤΗϊ5, ἴπουρΏ απ ππ- 

ολαπσοαῦ]ο Ίαν; οῦ οιτ αροοῖο ποπ 

εοηβἰἀστοά κατὰ σάρκα, ΕΡρῃ. ν. 23, αἱ., 

ἵ5 Ἰοδὲ 5ἶσηί οἱ ἵπ [5 ἐγγυτέρα πρὺς τὸν 

Χριστὺν ἕνωσις, (Ἠ1γ8. πάντες 

γάρ] Γον γε αἲῑ; Ῥτοοξ οἳ {πε ρτεσεᾶῖης 

εἰαίοππεη{; τῷ ἕνα τύπον καὶ µίαν μορφὴν 

ἐνδεδύσφαι, τὴν τοῦ Χρ., (ουιπι. Ἴμα 

τοαςἶτπς ἅπαντ. (1,αο]ιπι. ) 8ΕΕΠΙ5 αΠ ΘΕΕΤΙΥ 

σ]ο5». εἶς] «οπεν ἶ. ο. 018 Ῥεί- 

ΞΟΠ; τὺ εἷς ἀντὶ τοῦ ἓν σῶμα, Ἰ Ποοᾶοτεῖ : 

«οπΊρατο Ἰωιοίαπ, Τοπφαγ. 46 (οἴτοᾷ Ὦγ 

ἡγείςι.), εἷς ἄνθρωπος ὄντες οὕτω βιοῦμεν. 

Ίιο εοπο]ιάϊπς Ὑοτᾷς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ 

οὐν]αίο αἲ] παϊςίακος Ὦγ ἀεβηίης ἴπ ν΄ Ἡοπῃ, 

απά ἵπ Ὑοπα 81οπο, 15 απίοη ννα5 ΓΙΙΥ 

τοα]]2εά. 

39. εἰ δὲ ὑμεῖς] “Βιέ { γα; τθ- 

βυπηρίίοπ ΟΕ {πο ατσιππεηπί αἴτετ ἴπα 

ελοτί ἀϊρτεξεῖοη οἳ νογ. 28, ἴ]ο επῃρῃα- 

αἷς τορί]ησ »]ἱσΗ{ΙΥ οπ ὑμεῖς : ́α5 Υο, {ο 

νηοπι Ι απι εροακίηπςσ, απᾶ Πο Ἰανο 

{6]{ 5ο] ἀοιβί5 οπ ἴ]ο ειρ]οσί, Ἠανα 

ρυί οἩ ΟἨτὶδί, Υο πηυδί ὃς ναί Ἠο ἶ6 

(σετ. 16), ἴ]ιε 5οεᾷ οἳ Αὕταμαπι,” 

Τπο τοαάἴπρ εἷς ἐστε ἐν Χ. Ἴησ. Ἱπείοαᾶ 

οἳ Χριστοῦ, ΌΏλοιρη {ουπά ἵπ ῬΙΕΕα: 

(ᾖατοπῃ. ..ν  Απιζτοῖ, 15 «Ἰοατ]γ απ΄ οχ- 

οσείῖοα] σ]ο5». τοῦ ἸΑβραὰμ 

σπέρμα] "4ὐγαλαπι δεῖ; τοῦ ᾿Αβρ. 

ναῖπς Ῥαί {οτννατὰ ντ α εἰρΏί επιρῃα- 

εἶς, απ είαπάΐπς ἴπ σοοιτο]αἴίοπ Το Χρισ- 

τοῦ το ρἶνα {οτεο απᾶ ρετρρίοιῖτν το ἴ]α 

οοπο]ηβίοπ:. εἰ δὲ ὑμεῖς ἐστὲ Χριστοῦ 

μορφὴ καὶ σῶμα, εἰκότως τοῦ ᾿Αβρ. ἐστὲ 

σπέρµα, (δευτ: οοπιρ. ου. απ ἴοου 

απά ο5Ρ. ]ουά. ἈΊορε. (Ρρ. 1326, εᾱ. 

Ἐτίί ) ννπο Ἠας ννο]] εἰιοϊάαισᾶ τ]ιο ατ- 

σιπιοη{, κατ’ ἐπαγγ. κλη- 

ρονόμοι] 'Λεῖγα αοοογά(π {ο οτ ὂψ 

Ίοα ο ΡΥΟΜΐδο; ποῖ ὮΥγ ἄΠΥ Ἱορα] οὓ- 

8οΓναπςς5. 116 κληρονοµία ἵν πονν ειατεᾶ 

αΏκο]ιτε]γΣ ΤΊιεγ Ὑ6το κληρονόμοι, ποῦ 

πιοτο]γ οἳ Αὕταμαπα, ΠΟΓ 6νοι τῆς ἐπαγ- 

γελίας (Ἔ]εοά. Ἀἴορς.), Ὀμέ εἰπιρὶγ οἳ 

α)] τλαῖ ννΠΙοἩ ννας Ιπνο]νοςὰ 1π 1, εαἶνα- 

Ποπ απά το Κἰπσάοπι οῇ ΟἨτίδες εοπιρ. 

Μογαι ἴπ ἴοο. πε ἀεζ]αταίίοηπ ο νο. 

7 16 πον’ αἲ Ἰοπσια κιὐδιαπτίαϊοά απά 

οχραπᾶοά Ὦ}γ 235 νετεος οἳ ἴ1α ἀεερεδί, 

πποςῖ νατῖίθᾶ, απά πιοδί οοπιρτε]λοπεῖνα 

τοαδοπῖης {παί οχ]δίδ Ιπ {πο ν΄]ο]ο οπι- 

ρα5ς οἳ 11ο στεαί ΑΡοξί]ε”5 ντ](Ἴπσς, 

Πο καὶ Ὀδίογο κατ. ἐπαγγ., πἀορίοᾶ Ὦγ 

Ίσα. νι ΕΟΦ πι; Ἀντ. (0οἵἩ), 

ἄοιμ, Εις 0ἨΤΥ5., ῶ]ηοοά., 15 πουν 

τίσΏΏ]γ οπη τε Ὁγ πποδί οπτίσα] εαΙτοις, 

Οπαντεη ΤΥ. 1. λέγω δέ] «Λοιο Ι 

βαγ, υπο απά Ππιοτο εχΡ]αΠΒΙΟΙΥ 

Ῥτους οἱ 11ο αδεεγίῖοπ ἴ]αί νο απο Ἠ6ἱχ5, 

βισσοφιοᾷ Ὦγ Τε ΤΘΓΠΙ κληρονόμοι (6Ἠ. 

ν. 99], απᾶ τα οοπηρατίξοης 1{ Ίηνο]νος; 

εοπιρ. ελ. ν. 16, Ἠοπι. Χν. 8, Ἠετο Τ]α 

Ἱδο ΟΕ λέγω δὲ ἵπ Ἱπίτοάπείηπς α οὐπ- 

ἐἶπιιεά οκρ]απαἴοτγ ατσαπηθηῖ ταῖ]ετ ἴ]χατ. 

ππετε]γ ο]αοϊάαιῖηπσ α 5ίΒΤΕΠΙΕΠΙ ΟΥ εχ- 

Ῥτοκείοη τ]ναί Ἰαά ρτοσεάεὰ (6οπΡ. οἩ. Π1. 

17, τοῦτο δὲ λέγω, 1 Ο9Γ. Ἱ. 12, λέγω δὲ 

τοῦτο, 1 Όοχ. νι. 99, τοῦτο δέ Φφηµμι), 

86ΟΠΙ5 απα]οσοις {ο Το Ῥγοβεη{. 

ὁ κληρονόμος] ' ἐλο Λεῖγ, ἑ. 6. « ΕὉΕΥΥ 

λοίγ;᾽ εοπηρατο ὁ μεσίτης, επ. Π. 20, 
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{ / ώ υδὲ δ { ὃ 0λ, / Ἡν / 4 

µος Ὑνηπιος εστιν, ουοεν ιαφέρει ουλου, κυριος παντων ων. 

9 } ν) ς Ν } / ] Ν ΔΝ ια) / ” ο) 

ἀλλὰ ὑπὸ ἐπιτρόπους εστιν και οἰκονοµου» αχρι Το προλεσ- 

Ὑπίπος, 6». 18. 1, Ῥ. 97. Ἴλοαιο ατθ 

5ΟΠ16 οχεσοῖσαΙ ἀβίου]ῖος ἴπ ἴπὶς απιά 

Έιο {οἰ]οννίπς ναιςε, απἰδίης {οΠ1 {1ο 

{αοῖ, ι]αῖ, ν]ί]ο ἐπα παίαχο οἱ 1Ἠο6 ϱΟΠ]- 

Ρατίσοι. (566. ΏΤΟΝΠ), 8 ννθ]] αδ ἴλο 

νο» ἄχρι τῆς προθεσμίας τοῦ πάτρος, 

νο] 8οοπα Το ἵπιρ]γ {πας ἴ]ο {αἴπες 

γνας αἴνα, ἴλς 6ΧΡΙΕΣΕΙΟΠ Κύριος πάντων 

ὤν, απά ἴ]ιε ἔοτπι ἐπίτροπους (Ὀμῖ 866 Ῥο- 

1ονν) πιὶσηε Ός ἴΠοιρἩῖ Το ἱπιρ]γ αξ Τα 

νγας σα. μα Ἰατίοτ υίονν ἶ5 ἴακει Ὁγ 

ΤἩοοάοτοί απιᾶ ἴ]πο πια]οπΙίγ οῇ απεῖεηί 

(51ος 0Ἠ1γ5.), ΝΙἩ 5ονετα] πποάσγη «ΟΠ]- 

πιοπίαϊτοι5; ἴηο {ΟΓΠΙΟΙ 15 αὐ1γ αἀνοσαίοα 

Ὦγ Ναυβοισ, ΒΛ. Βλοπι. Οἶαδ». Υ οἱ. Υ. 

Ῥ. 40. (αἶτοὰ Ὁγ ἨΝοἰ/), αππά αἶδο πιαπγ 

τοοθηί οχΡροβίίους. (ποιίας οπάσανοι5 {ο 

65οαΡο ἴ]ιο ἀπΠου]ίγ Ὦγ ταρτοδεητῖης {λα 

{αΐλοτ αὐδοπέ οπ ἴτανο]; οοπιρ. «]ίαη, 

Ταν. Ηἰκέ. τα. 26, οἴτεά Ὀε]ονν ἵπ ποῖε 

νοτ. 2. Πο ᾳΙΠοξΠΙΟΠ, ἨΟΊΥΟΥΟΣ, ἶ5 Τ6α]1Υ 

οἳ Ίτ]ο πιοπιοπί: Βὲ. Τα] 15 εησασεά 

5ο οπ/το]γ ἵπ {ο εἴπρ]ε οοπιρατίδοη οἱ 

πο αἰτοιπηξίαπορς οἱ ἴλο ποπασε οί {πο 

ϱατί]]γ κληρονόμος, ΝΙΤη ἴ]οδα οἳ {ια 

ποπασο οἱ Ὀε]ίενετς ν/]ο Ιϊνοά απάετ ἴἨθ 

Ίασν (νετ. 9), {πας Τε 5αὈοσγαπαίο 168- 

Ποπ οἱ Ίο 16, ἀθαῖ], ος αΏδαοποῬ ο {πε 

{αϊλἩοτ οἱ 116 κληρονόμος Ῥ85565 ΥΝΠΟΙΙΥ 

οί οἳ εἶσ]{; εοπΙρ. ΑΙ. πι ᾖοο. 

νήπιος] ΄απ ἐπ[απί, α ΗΙπΟΥς᾽ ἄνηβος, 

5 ορροδεᾷ {ο ἔφηβος, ἴ]α (εελπῖσα] ἵοστη 

{οι οπο νο Ἰαά αἰίαϊπεᾶ Ἠϊ5 πια]οτ{γ; 

5ο Ἁπηϊτ], ία. Απέίφ. 8. ν. ἔφηβ., απᾶ 

Ἐοβ. ἵπ Ἰκονὲ. Ἡ. Ῥαΐπι, Γ ος. ο]. 1. Ῥ. 

1282. 
Βοϊοπί τοπσοπ {ος ἀερατάπρ Ίτοπι 1Πῖς 

Ίσα ἆοε πο 86ο ΑΠΥ 5η/[- 

ιδια] νίονν οἱ νήπιος (ΟΡ). ἴο Ῥασσο πα 

ἴοο.). οἳ Ὅ 0Ἠτγς., αἱ , {ος Ιπίτοάιοῖπς 

ΑΠΥ το[ετοπσθ {ο ἴ1ε οπήσα] ππεαπίης οΓ 

χνθα]κποςς οἱ απάοτείαπαίησ, 

οὐδὲν διαφέρει δοῦλου] “ἀί[ενα 

πι οί] Γγοπι α δοπά δεγυαπέ; "Ίππο 

βετνο [παιδαγωγῷ] εαὐ]εσία5 εσῖ,᾽ Έταδηι. 

ΤΠο τοτγ αρροδίίο αποίαίίοπ {τοπι Τίο 

01γς., Χν. Ρ. 240, αἀάιοσὰ Ὦγ αγοιρί, 

ὑπ οο., 15 ἴοο Ίοης {ος οἰίαίον, Ρας ἵΒ 

νο το[οτίης ἴο. κύριος 

πάντων ὤν] 'ἐλοιιφῇ ᾖιοῦο Ἰογᾷ οἱ αἲἲ ;) 

«οπορςδίνο 156 οἳ ἴπο ρατίαρ]ε; 6οπΙΡ. 

Ώομα]ά». αγ ὁ 651, Κτλσο, Βργαελζ. 

ᾷ 56. 19. 1 ρα. 1ὲ ἆοος ποῖ βοοήι ηθζςδ- 
ς4ΥΥ {0Σ {1 5αἷκα οἳ Ῥτοδετνίπς {πο ἵπιασθ 

οἱ α ἐπ {αΐλοι ἵο απαοιείαπά (εδ 

πνογάς α5 ῥγοδγεσξίυνε; ἴλο Ἰείν να ἴπο 

κύριος (6ος. «ΟΠΙΡΕΤΟΡ {16 15ο ΟΕ ΄ Ἠεγας 

πΙπος  ἴπ μα. οοπισάγ), ἵπ τὶσηί οἳ 

Ὀιτία απ οοπαΙίοη. 

9. ἐπιτρόπου ς) “ ουεγίοοΆε}», Φ1αΤ- 

ΤΈ]ο ]αΐίοι ἶ 11ο αδιια] πηοαπίησ 

οϐ {ο νονά ἵπ το]αίίοπ το ελἰ]άτε) 

(εοπιρ. Ίξαις, Πωγ. Οἱεοπηήπι. ὃν 10ν Ῥ. 

4 (ο. Ῥε]λόπι.), τὸν ἔχβιστον τῶν οἰκείων 

ἐπίτροπον καταλιπεῖν; ἵὈ. Παν. Πίσω. ᾧ 

10: Ῥ]αέ. ΓὴειώΎ.  ὃ, τοὺς τῶν ὀρφανῶν 

βασιλέων ἐπιτρόπους), απά ἰλλαῖ ἴη νΠΙςὮ 

1ϊ αρροαΙς ἴο Ἠανα Ὄθεπ αἀορίεά Ὁγ Ἠε- 

"πουν ννήίοις; οοπιρατο Ῥοποσίίς. Ηογ. 

Πεῦν. ἴνι ἴοο., Ῥο]άσι, ο Νιοσθ»δ. οἩ. Ὁ, 

ο]. π. Ρ. 26. 

ἀἰαπδ.᾽ 

Τί 56θΏη5 Ἠετο, ἨΟΊΨΕΥΕΣ, 

Ῥείίεχ {ο αἀορί {ο ποτ ϱοποτα] πἹεαη- 

Ίπο «ΟυεΥΙΟΟΛΟΥ, πο οπέγιιδέεά το έλα 

οἸαγφο οἱ απγέλύπ(᾽ (οοπιρ. ΑΗδΙΟΡΗ. 

Ἐεοῖ, 919, ἐπιτρόποις καὶ ταµίαισι, ΧεΠ. 

λεοπ. ΧΙΠ. 3, ὁ ἐν τοῖς ἀγροῖς ἐπίτροπος), 

απιά πο ἴο 6ΠΗΏατΓΗ5 {ο Ῥα5δᾶρο ΥΜΕ] 

ἴοτιης αν ΠίοἩ. πηϊσπὲ Ὀτίης ἴπ Ἱτο]εναηί 

οοπβἰάοταίοης (11ο {αλοτ”5 Ὠοίπς ανα 

ος ἆοαά) Ἰπίο ἴἶο Ῥτοδεπί 5ΙπΙρ]ε ΟΟΠι- 

Ρατῖεοη. Ίνα πιαγ, Ἠούψνενοι, πο Ἡ- 

ειταῦ]γ οοπιρ. αθΙαπ, Ταν. Ηἰδί. ππ. 16, 

ἐπίτρ. καὶ τοῦ παιδός, καὶ τῶν χρημάτων, 

νηογο ἴἨς οοπίοχέ ἀῑκιποτ]γ 5Ἠον/5 ενας 

ια {αἴ]λες Ίνα5 αένε, (λοις]ι αὈξεῃί, 

οἰκονόμουσς] εδέεισαγάδ, κζ9 
4 

] δ.» [ἀοπιίπος ἀοπιας] Ἀγτ., ΄ αοἴο- 
Μ» 
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µίας τοῦ πατρός. 

χο, Ὑα]σ., Ὁ]ατοπα. [οοππρατο Ὦ]π, Πρ. 

πα. 19], 105 ασσυτα(ο]γ, άοἵ], Γαγαφαῇ- 

θαπι [νΝου{ο]ιοτ]; πιαπαςοΓς ΟΕ {Ίνα Ῥτορ- 

οτίγ ο) Τ]ιο κληρονόμος, παπά καπ ἴπ 

νο καπ1ο γο]αἴίοἩ {ο Ἰΐς οφία(ο 4 ἴ]ιο ἐπί- 

τροποι ἀἱὰ {ο 15 οαισαίίοι απά ποποτα] 

Ἠπησίης αρ: οοπρ. ἙλαίατοἩ, Γάμο. 1, 

«τοὺς δὲ οἰκονόμους, τοὺς δὲ δα- 

νειστάς. ἈΙοδί οοΩΠΙΘΗΙΗΙΟΣ5 ποῦ ἱπαρί]γ 
οἵίο {]χο οη5ο οἳ Τ]1ο7οχ, (161. κν. 3, οοππρ. 

πχῖν. 9: ἹΠ]βιγαίοπς Ίοπι Ἱκοπιαπ ]ανν 

(Ἅασσο, α].) ἆο ποί 8οοπα Ίετο ἵπ ροϊηῖ, 

5 ἴ]χο οοπιρατίκοπ 15 εἰπιρ]ο απ σοποτα], 

τῆς προδεσµίας]' {ο έἴπιο αρροἰπίεά 

(ὀε[ογελαπα), «ρα βπαπα  ἴθππριιδ, 

γΥι]ς. νο ἴογπι προθεσμία, 56]. ὥρα οἳ 

ἥμερα (10 ἴ]νο ἀἰξαποίίοι Ὀοίννοση {1ο5ο, 

50ο Ῥασσο ἔπ ἴοσ.), 15 ΡΤΟΡΟΤΙΥ ἴ]ο ἔθτπι 

Ἰπητος {ον Ὀτϊηρίης αοίοης ος Ῥγοδοςι]- 

Ώομδ, ο πιο Πχοά Ὦγ ἴπο βἰαταίο ο 

Ἰπηαίίοις, «Τας ἆοτ ο μταης :) 868 

ΒπΙΙΤΗ, 1λίοί. οἱ Απέϊφ. 5. Υ., απᾶ εχχ. 

1π Ίο. α. Ῥαϊπι, 1ου. 5. ν.; --- ἴποισθ, 

ΠΥ 2γ6-αρρούπίεά ἐἶπιο οἳ αι; 899 λα 

ΏΙΙΤΠΟΤΟΙ5 οχκ. η Ἠγοιδε. ὑπ ἶοο., ΚΥ)Κο, 

Ο09. Νο]. ττ. Ῥ. 279, Κ τοῦ». 008. Ρ. 922. 

Τη ο06]65. ννπίζους, προθεσμ. ἵ8 ΦΟΠΙΘΙΙΠΙΟ5 

Ἰδες {ΟΥ {ιο έἶπιο αρείσπος {ΟΥ τεροπίαηςθ 

δούλων... 

Ῥοΐοτο οχοοπιπιιπΙσα οι; 966 Ώίπσ]απι, 

Απίϊφ. κν. 9. Τ. Τ: πιαγ Ὀο οὐ- 

βογνος 1]ιαί α5 {πο {οτπιϊπα(ἴοι οἱ ποπασο 

νας σος πι Ηεῦγονν (13 γοατς απά α 4αγ 

{οι πηα]ο5; 12 γοατ απᾶ α ἀαγ {0 {6- 

πηα]ες, Βο]άςη, ἆο μοσοδ, εἩ. Ὁ, Νο]. 

π. Ῥ. 20), 48 ννε]] α5 (τοσὶς απά Ἠοπιαι 

Ίανν, ἴ]ιο ἀοροπάσπσος οἱ {1ο ἡ προθεσµία 

ον {ιο ]αίλον, πας Όο οχρ]αϊποά, --- 

αἴί]οι (α) Ὦγ ιο νατγ τοακοπηῦ]ο αδ- 

ειππρίίοπ (ναί έ. Ῥαιι] 15 στο εροακίης 

Ώοο]οσίσα]]ν ταίηογ απ. ΊππιάΙοπ]]γ, ---- 

ος (0). 105. Ῥτοῦαῦ]γ, Ὦγ νο βιρροδί(ἶοῃ 

Όιαῖ Ίο ννας Ἠσχο το[οτίησ, νὰ {ουπ]- 

σα] οχασίπο5ς, ἵο απ οχίοιπἀάοὰ ρατοπία] 

αλοτϊίγ νήσο] {ο Οα]αίαπςδ αρροας 

{ο Ἰανα Ῥοβδθβδεά; 50ο (ύμτ]. 6σφολ, ᾱ, 

6ΔΙΛΑΤΙΑΝΕΑΘ, Οπλ». ΙΥ. 9, 8. 

8 Α φ - ” 4 / . Ν λ 

οὕτως καὶ ἡμεῖς, ὅτε ἡμεν νήπιοι, ὑπὸ τὰ 

Ποπ. Βίααίφυογῇ. ϱ. 109, δ1Τ (οἴιοὰ Ὦγ 

Ὦ. Ον5.)ν απά οοπαρ. Ο.0ρας, Πε, σαΐ. 

νι. 19. 

ὃ. οὕτως καὶ ἡμεῖς] 80 1ο αἶδο ς) 

αρρ]ἰσα(ῖοπ ο εχο τουσ πα ΒΙΠΤΟΠΙΘΗΤΒ 1 

καί, 5 δια]. ἵπ οοπιραγαἴίνο 5ΕΠἴΟΠΟΘΕ, 

Ὀτίησίπα Ιπίο Ῥτοπίποπσς απ ετονῖς 

α. β]ἰσλί οπαιρ]αδί ο. {πο οοπγαδιοᾷ 

ΠΠΘΠΙΏΟΣ ΟΕ (ο οοπΙρατίΚΟΠ: 506 ἨΠΟΙΟΒ 

ον Πρή. ν. 25. Τι Ἰας5 Ὀοει ἁοιυίοά 

νν]οί]ατ {1ο ἡμεῖς το «ᾖοννς (011γ5., 

]ουἆ.), (σπίϊ]ος (Α1σ.), οἳ Ὀοι 

οαα]]γ (γίΠ., ἈΤογ.). Ἴπο πποδί παί- 

τα]. τοίοτοηςθ 8οοπ]5 {ο Ὀο (α) (ο 1οννς, 

Ῥπίπηστί]γ απἀ ριϊποῖρα]]γ, α5 ἴ]πο παίητα 

οἱ Το ϱγεσεΙίπῃ απσιπιοπί 8οοπα5 ᾱἱδ- 

Εποι]γ {ο τοφαίτος Ὀιί 5ο (0) 5εζοπάα- 

τΙ]γ, (οπί1]ο5, ἵπ αοοοτάαπσο ν( ια 

παίιτο οἱ Το βιισσροαπῃ αΤΡΙΠΙΘΗΕ. 

τὰ στοιχεῖα τοῦ κόσμου] 'ίλο 

γπιζἰπιοπί οἱ έ]ιο ιοομίᾶ.. ΤΠ ἵδ νατγ 

ἀμΠοιι]έ {ο ἀοοῖάθ οπ {πο οχασί τπθαή- 

Ίπςσ Ο{ {Ίοβο ννονάς. Ὕακοη εορηταίο]γ, 

στοιχεῖον 15 αδεᾷ ἵπ {πο Ν. Ἑ., Όοι]ι ἵπ 

α ρηγδίσα] (2 Ῥοι. ΠΠ, 10, 12) απά απ 

ο]ίσα]. 8οΏ5ο (Που. ν. 12). Κόσμος, 

αραῖη, Ἰα5, Ῥτασισα]]γ αἲ Ἰοαδί, ἴ]τοῬ 

πιοππίπσς; 2η ἶσαί (Μαἴτµ. καν. 94), 

οοἰ]εσίίυο (πιαπ]κἰπά, ο. Π. 10), απά 

αἰλσαΙ (1 Οοτ. Ἡ. 12). Έτοπι ἴ]λο 6οπι- 

Ὀϊπαίίοπ. οἱ οί ννοτάς, α ρτοαί νατὶοίγ 

οἳ Ἱπίετρτοία{ίοπ5 Ἠανα ατίδοη, αἲ], Ἰονν- 

ονογ, 5οραταῦ]ο Ιπίο {νο Ροποτα] 6Ἰά55ο5, 

(1) Ῥ]ιγείοα]: εἰοπιοπία πειωιαίν οἴ]ος, 

(α) (οενα]ς οἱ Φιάσαίσπα, Ογγδοδέ.ς (0) 

Ζαὐϊαπίκπι, Αιασισίς ος (ο) αὈδίτασίος]γ, 

τε]]σίοῦ ἵπ βοηδίρ]ο {ογπ15, Λου. 1 ζαπί- 

πρ, Ν οἱ. 1. Ρ. 402, Ῥομη. (9) Ῥιήοα] 

γι ἡηιοπία πιω, Βπςί, Ὀπιξ πο Πθςθβ- 

βατῖ]ν ὡποποοας (οοπ.ρ. «Ἠλλ.)ν Ῥεϊηςϊ- 

Ρος οἳ το]ρίοις Κπον]οάσε αΠΙΟΠΕ ΠΊΘΗ, 

νἨοί]ιοι (α) ἆοννς (Ώο Ν.) 1 οἳ (0) άοννβ 

απά Ἠοαπίποης (ἈΊεγοι). 

οοπβιάσογα{ἶοηΏ8 86οπι ἵπ {ανογ οὗ (1) [ος 

στοικεῖα, Ίπ 8. 86156 γιώὑπιοπία, ννοι]ᾶ 

αταπαπα ισα] 
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στοιχεῖα τοῦ κόσμου ἦμεν δεδουλωµένου 3 ὅτε δὲ ἦλδεν τὸ πλή- 
ο) Ν σν ω) / 

ρωμα τοῦ χρόνου, ἐξαπέστειλεν ὁ Θεὸς τὸν υἱὸν αὐτοῦ, γενόµενον 
. 

αρροαχ {ο τοἈῖτο, α5 ἵπ Ποῦ. ν. 12, α 

σοι. οὐ/σοίξ, αιιά ποῦ 35 Ὥστο α σον. διιό- 

2εοέξ (5οο Ἀοαάςα ὄ. οἱ): 81] κόσμου 

πθοᾷ ποῖ Ῥο ζοηβἰ.]ογοά α Ῥιχο (6ο. διιῦ)., 

{ο οοπποςίίοπ. Ὀδέννοση {ο ποιῃ. αι 

Ρος. ὈὨοΐπς οἱἵοι 5οπιον]ηαί Ίαχ; 566 

αγίπου, 6». ὁ 90. 2, Ῥ. 214 5. Ἔκε- 

σοίἶσα]. οοηδιάσοταΙοπ8 τητιδέ Ὄο αἶδο οκ- 

ἰοπᾶεά {ο νο. 9, απά {ο Οο]. Ἡ, δ, 20, 

ννηογο ἴἨο «απο νγοιᾳ5 οσοιτ. Ἴμαδε να 

σαπ οπ]γ Ὀτίθβγ ποίῖσα, Τα Οο]. Π. δ, ἔπα 

Ῥατα]]ε]ΙδΠ ν1ΓἩ παράδοσις τῶν ἀνθρώπων, 

Β66ΠΏ5 5ο ἀἰξίποί, απᾶ 5ο Ρα]ραῦΙγ ἵπ {8- 

τος οἱ (2), α5 ἴο οι{νγοῖσἩ {ο ατσιπιεπῦ 

ἀταννπ Ὁγ ῬομποσκοπΌ. Ίτοπι {πα 5ρ- 

Ῥοξοᾷ Ρ]ηγείσα] 1156 ΟΓ κόσμος ἵπ νον. 20. 

λα τιδο οἱ Το Τἴογπι φιλοσοφία 8ΘΟΠΙ5 

αἷξο ἴ]ενο {ο Ῥοϊπό 51ςΙΗ{ΙΥ ποτ {ο 

Λοαίλοι τιθἰπιοπί5 {56 ποίος ὧι ου). 

ψνλ]]ο οἩ ἴ]ιο οΟΠΊΤΑΙΥ 1π Οοἱ. Π. 20, απᾶ 

Ῥε]ονν, νο, 9, Το τείογεηςθ 866ΠΙ5 πΙαΙΠΙΥ 

ΑΙ ιοεα 

εοπβ]οίῖπσ νίανν5 Ὀεῖπσ οοπβιἀστεᾶ, να 

Β66Π} Ίθγο Ἰη5ιιβοά ἵπ ἀοοϊάϊπς ἵπ {αΥΟΣ 

οἱ (2) σεπογαἰή; αβεϊσπϊης, ἨονήθΥοτ, {ο 

{λε ννοτᾷς (α5 Ὀοί] ἡμεῖς απἆ {]ια παέτο 

οἳ {λε ατσιπιοπί τεαιτο) α ΡΙΤΙΠΙάΤΥ, 

{0 οειοίδὴ ταϊπιθΠίς. 

Ῥι6 Ὦγ πο πΊθαΠ5 εχο]ιβδῖνα τοίεγεηος {ο 

έλα ον. Έοτ {ατίμος ποίβῖσοςς ο {Πί8 

ἀοιδέ{α]. οχρτοββίοη, 5εο αι, Ῥαιζις, 

Ῥ. 694 αᾳ., απᾶ {ο α ἀείοπερ οἱ ἴ]ο 

Ῥηγείσα] πιοαπίπς, ῬεμποσκοπΌαχς. ἴπ 

Τπεοῦ. «Ἰαλγὸ. 1848, ϱ. 444 κα., απᾶ 

Ἠή]σον{. ἄαἴαί. Ρ. 685 κα. Ἴπο αρρ]ίσα- 

Ώποπ {ο {λα οογοπιοπῖα] ]ανν συν] Ὀο {οιαπᾶ, 

Ῥείαν. ἆε ΓγΦᾷσεέ. κ. 99. 19, Νο. 1. Ῥ. 

406. δεδουλωμένοι] «πι α 

δίαίο ο) εἴαυογή; Ώπε Ῥοχΐ, ραβς. Ρρατῖ. 

πλατ]κῖπσ {ο Ῥογππαπαπέ παέατο απᾶ σοἩ- 

Ώπιαπςο Ο{ {Ἠο δουλεία; οοπρ. ΙΠοΥ, 

Ον. δ 45. 1, Ῥ. 902. ΤΠ νετῦ μεν πΙΑΥ 

Ῥο τοσατάοἆ οαἴίποτ α5 ἵπ απῖοῃ γη 

δεδουλ. απὰ αξ Ιοτπῖπσ α «οπιροιπά 

{6Ώ56, ΟΥ ἃἂδ Ιπ ΊΠΟΤΟΘ ΙππιράΙαΐθ ο0η- 

Ἠθοίίοπ ΝΙ(Ἡ ὑπὸ τὰ στ.: ἴ]α Ἰαΐίοι ἵβ 

ποδί Ῥτοῦαῦ]θ, α5 {οτπιΐπςσ ἴλο Ὀοσδί ραῖ- 

α]]ο] ἴο ὑπὸ ἐπιτρόπους ἐστίν; 5ο ἱδ- 

Ώποιγ Οορί., απά ῥρο/αρ ὙΥι]ς., 

Οᾖατοπι., «δαῦ. οἸοπιεπία οταπιιι5 δονγ]- 

ομίο5 5’ 56ο λΊογοτ πι ζοο. 

4. τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου] 

εέλο Τιποδς οἱ {ο ἐἶπιο, ἶ. ο. ἴλο ΤΠΟ- 

πιοηῖ νν ἨίςὮ. πηα]κος ἴἩο ππα «οπηρὶεί, 

απθνγοίπσ ἴο ἴπο ἄχρι τῆς προθεσμίας 

τοῦ πατρός, Υοι. 2: 966 Μ{16Υ, Πγήσς. Νο]. 

1. ρ. 205, απᾶ «οπἹρατο Ὀείοτ, Γιολγὸ. 

τ. 1, ρ. 885. Ἴ]θςδε ννοτάς Ίανο Ὄεοι 

ἴλο φιιρ]οοῦ οἱ οοηδἰἀσταῦ]ο  «ῑδοιδείοῃ. 

Τα]κοη 1 115 πιοδί ϱεηογα] νῖενν πλήρωμα 

Ία5 νο τηθαπίησςς (1) Αοίινο: τὸ πλήρη 

ποιεῖν, ἔπερίετιάὲ αοξζο, ποῖ ἓα φιιοᾷ ἐπιρίαί, 

α5 ΕπίΖ. (οι τοπι. ΧΙ. 12) Ία5 εαἲἰςίασίο- 

τΙΥ Ῥτονοά ασαϊηςι Βίοττ, Οριδο. 1. Ρ. 

144. (9) Ῥαρενεο; οἴίμοι ἵπ {μα Ίος 

πδια] 5εη56 (α) ἐ φιιοά πιρίοέιπι οδέ, ΟΥ 

{πο ηΙΟΤΘ 6ΟΠΙΠΠΟΠ απά τερι]αχ 5εηδο (β), 

τα φιιο 5 ἱπιρίοίι; οοπ]Ἱρατο 1 ΟοΥ.Σ. 

26, Ματ]ς νηι, 20. Ἠεπσρ τὸ πλή- 

ρωμα τοῦ χρ. ΝΙ] 8οθπΠ {ο ὢο «{ φιιο 

ζαπιβογίδ δρα ξὔπιηι ἐπιρίοίιω:, 5ο. επ ρίείέιω" ;᾿ 

έλο Ἰάρα Ὀεῖπσ ταί]ογ {Παί οἱ α {οππρογα] 

5ραοθ (5ο {ο βροα]ς) Π]]εά απΡ, αξ Τῖ ποτε, 

ΡΥ {πο Πονς ἵπ ο πιο; 96ο ΟΙ, {πι 

οσοι, απιά οοπαρ. Ποτοᾶ. 111. 23, ὀγδώκοντα 

δ) ἔτεα (όης πλήρωμα ἀνδρὶ µακρότατον. 

Ἐπίζ., οπ ἴπο οοπίτατγ, Ὀας ντ] ]εςς 

Ῥτοθαβϊλ{γ, τοσαγάς πλήρωμα αξ ἴπο αὓ- 

είταοί ποίῖοη οξ ἴπο οοποτοίο Ίάᾷεα πλή- 

ρης, “ ἰεπιροτῖς Ῥ]επίίας, Ἱ. α. /Ῥ]οπαπα 

ἴεππρις : 966, Ἠονγενοτ, Ἠϊ5 νοτγ να]ιᾶ- 

Ό]ο ποίθ, Ποηι. ζ. ο. Ὑοἱ. α. Ρ. 469 εα. 

Ύ]ε ἀοοίτίπα] πιεαπῖησ ο {Πῖ5 {οτπι 18 

Ἱπνοβίϊσαίοά αἲ ἸοησίἩπ ἵπ Πα], Βαπιρέ. 

1,οοί. [οι 1Τ97Τ, 6ς5ρ. Ῥετπι. νΠΙ. Ῥ. 211 

8ᾳ. 1 966 αἶξο ἴηἩθ ροοᾷ 8εΓπἹοῦΏ5 ο {Πῖ5 

{οχί Ὦγ Απάτοννο», Ῥογπι. νΙ οἱ. τ. Ρ. 

49, απᾶ Ώοππο, 5εγπι. 1Π. Νο]. 1. Ρ. 99 

(ε, ΑΙ). ἐξαπέστειλεν] 
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εκ γυναικος, γενοµενον υπο νομον, ινα τούς υπο νοµον ἐξαγο- 

ἐοπέ Γογέν «οπικέ, ο ϱΦ]ο α 8096) 

Ἔους.; οοΠΙΡ. Λος ν, 12, χὶ. 23, χνΙ]. 

14. Οµπ το ἀοοίιτίπα] αποξίοπς οοἹ- 

πιοθοίος ντ] 5 ννοτᾶ, 5ο6 Ῥεΐαν. 1ἱπ. 

νπῃ. 1. 10. γενόμ. ἐκ γν- 

ναικός) «2ογπ οἱ α τοοπιαπ/ ἀοβπῖης 

Ῥαταρία]. οἸαάδο αἀάεὰ {ο αἰίοδί (ο 

Ῥαπο πιαπ ους οἳ ΟἨτίδέ, απά {ο οὐυνίαίο 

ΑΠΥ ππϊκοοποορίίοπ οἳ ἴ]α πιοπηίπςσ ΟΡ 

ἴλο Ἰαμςο ἴ]αί {ο]]οννβ; οοπιρ. Ὀειοτ, 

1ελγὸ. τ. 2. 4, Ῥ. 911 κα. Χο ἀοοίτίπα] 

είγοςς ἶ5 {]ιι5 {ο Όο Ἰαἷὰ οἴί]ιοτ οἨ γυναικός 

(« αὔξαιιο νἰγηί δοπιῖπο,᾽ Ἐδί.), οἱ οἩ. Τα 

Ῥτορ. (τὸ δὲ ἐκ ἔμελλε. . . παραδηλοῦν 

τὴν κοινωνίαν τῆς φύσεως τοῦ τικτοµένου 

πρὺς τὴν γεννήσασαν, Ὠαξ1], ἄᾳ 58. Βαποί. 

γ. 192: οοπιρατο Ποορηγ]. (ὐοαπι); 

γυναικός Ὀεῖηπς ΟΠΊΥ Ἱιδοᾷ {ο ππατ]ς οἱΙΣ 

1ος ἵταο Ἠαπιαπ]ίγ, απά ἐκ Ἠανίησ 

ο]γ 15 τδαα]. απά παίυτα] το. {ο ἴ]α 

οἰτουπιδίαπσςς ΟΡ Ῥϊτία: οοππρατε Μαί(]. 

1. 16, ζο]π 1. 6, απἆ 5ο6 Ττοςῖ. τα. Ῥαἶπι, 

1ος. 5. ν. ΠΠ. 2, Νο]. 1, ρ. 818, Ἰνίπας, 

σαν. ὁ 47. Ὁ, Ρ. 927, 936. Έοτ α εοιπἆ 

απά αἰγ]Ίπς ΒΟΓΠΙΟΠ ΟΠ {λί5 νοτςο, απά 

οἩ. 116 ροποτα] το]αίίοπ ΟΕ Ἡοππαπ {ο 

ΙΩΔΠ, 566 {4ςχςοῦ, Ογοεᾶ, Νο]. νι. Ῥ. 226 

(ΟκΕ 1814). Πο τοαᾶἶπςσ γεννώ- 

µενυν, ({οιιιᾶ Ἱπ 8οπιθ οιιχεῖνο Τῃβδ., 

ΑΤΗ., Έ]οσᾶ., α].), Ώας οΥοτγ αρρεαταπςθ 

οἳ Ὀοῖηςσ απ΄ οχρ]απαίοτγ σ]ο8ς, 

γενόµενον ὑπὸ νόμον] 'ὄογπῃ 111- 

εν έ]ια ἴαιον « παίαπα Ἱπίος ζαάσος Ἰορί 

Μο». οὐποχῖος, Βολοτές 5οοοπᾶ ἀοβηϊπς 

οΊαιςο αἀάεὰ {ο 5ου’ ἐπαί πο ΟΠΙΥ ννα5 

Οηπίί (τα]γ πια (Ύεν. ἔκ γυν.), Ὀαῖ αἷεο 

α πο πποπιῦοτ ΟΕ ἴλο ζονίη παϊίοι 

(γεν. ὑπὸ νόμ.], απᾶ είαπάϊπς Ἰπ {πα 

8ππηπο τοηρίοις τε]αίίοπς αξ αἲ] οἴποτ 

Ἱξτασ]ίτος: «οο Οξμαι5. απᾶ μτπογ ὧπι 

οο, απᾶ οοπΙρ. Απάτοννος, 6εγπι. 1. Νο]. 

1. Ῥ. 13(Α 01,). ΌΟµπ το πιοδέ ϱυϊία- 

Ῥ]ο τοπάστίπς ΟΕ γενόμενον, 860 ποίθς {ο 

Τγαη»], 

δ. ἵνα τοὺς ὑπὸ νόµον ἐξαγ.] 

επι ογάςγ ἐλιαί Πο πιφ]έ γαΠβΟΠΙ έλοδο 

τπάΕγ έλα ἴαιο ς) Πγδέ ρτασίοις ργροςο ΟΕ 

ἀοά  Ἰανίπς εοπί [οτί] Ἠϊςδ Ῥοι. 18 

γενόμ. ἐκ Ύυναικ. απά (χα γενόμ. ὑπὸ 

νόµον, --- ἴ]ια τάηβοπι ΟΕ 1]ιοβο νγ]ιο οτε 

ππάςχ ιο 6αππο το]ῖσίοις οὐ]σαιίοπς α8 

Ώλοβο απάσς νο] ος Τοτά νοις]ηκα[οᾶ 

ιο Ῥο Ῥοτῃπ. ΤΠο τοοπιρίίοη γα, 8 

Ώο Ἰγ. (α[ίοτ Ώοεπς }) τίσλι]γ πιαϊηίαϊης, 

ποῖ πιογε]γ {τοπα ένα 1156, Ὀμί {ποπα 1ο 

ῥοπάαφο οἳ ἴ]ιε Ίαν; οοπιρ. νοτ. 3. Όπ 

ἴπε πιεαπῖης Οἱ ἐξαγορ. 506 ποῖο» οἩ 6]. 

πο πα, ἵνα τὴν υἱοβεσ. 

ἀπολ.] « ἴπ ογάεγ ἐ]ιαί ιο πιίφέ γεοοίοο 

ἔλια αορίίοη οἱ 808; δοοοπά ρτασϊΙοιΒ 

Ῥγροβο οὗ ἀοά, τοςα]ἶπς {τοπι Το Βτεί, 

---ἴ]α αἀορίίοη ο{ 6ος ποῖ ΟΠ]Υ οἱ ᾖονν, 

Ῥαΐ οἳ αἲ] πιοπ (ἡμεῖς), οἳ αἲ] {]ιοςο νν]λοςθ 

παίητο οἩχ 1μοτὰ νοιζ]καξεά {ο α5κηπης, 

Πο Βτεί ἵνα ἴ]νας, Ὦ}γ α Ἰῑπὰ οἱ χιασμὸς 

(1618, σν. ὃ 904. 9) {οαπά οοσα5Ιοπα]]γ 

εἸδοννποατο ἵπ {πο Αρορί]ος ντίίηρ8 

(εοπαρ. Ἠ]]οπι. ϐ), τοίοτς {ο ἴ]ια 5οοοπᾶ 

Ρατ ρίαὶ ΠΊΕΠΊΡΕΣ γενόμ. ὑπὸ νόµον, 

ν/Ἠ]]ο (1ο εεσοπά ἵνα Τοίοτ» {ο ἴ]ιο βτεῦ 

απά Ίο5ς οἰτοιιηδοτιροά γενόμ. ἐκ Ύυναι- 

κό. Ἐοτ εχαπηρ]ος οἳ α ἀοιῦ]ο ἵνα {ιβ 

αρρεπάσά {ο α εἶπσ]ο Ππϊίε νοιῦ, 6ΟΠΙΡ. 

οἩ. 11, 14, Ἐρῃ. Υ. 26. τὴν 

νἱοβεσίαν] "λαο αἀορέίοη οί δ0Π8 

εοπαρ. Ἠοπι, νΠῖ, 10, 25, ἵκ. 4, ἩΏρῃ. 1. δ. 

Τ]α Ιπίετρταίαίίοπ, « οοπια ο ΠΠπογιέπα,, 

εδοπς)ζμ, αἀορίεᾶ Ὦγ 5ονοτα] οοπιτηθη{α- 

{ος (566 Ὀ εί. ἐπ ἴοο. απᾶ Πιολγὸ. τα. 1. 2, 

Ῥ. 186, ποίθ), Ῥοί] Ἠοθτο απά Ίοπι υΠΠ, 

16, Ίας Ὄθδεπ οοπνϊποῖπςσ]γ τοβιίοᾶ Ὦγ 

Ἐπίφ, Βοπι. Ἱ. ο., Νο]. 1. Ῥ. 197 κα. 

Ίηδο ννοτα {οσπηστ]γ ἵπ ἴ]ιο Πσ]έ οἳ βοτ- 

Ἰναπίβ, Ῥαέ πουν Ἠανο Όσοι αἀοριοᾶ απά 

απο {9ο ϱ0Π5. Ἀοηπάοτ {8065 α {Ἠτες- 
{ο]ά ρταἁαίῖοπ ἵπ {5 αἀορίοῃπ; (α) 38 

οχἰρίίπσ Ῥπέ πο αρρτορεῖαίοᾶ; (0) α5 

αρρτορτίαίοά {Ἠτοιση {ατα ἵπ Ολτίε 

(ο) 45 Ῥοτ[εοίοά Ὦγ α Γ11] οοπηπη ΠΟΠ 1π 

Ἠϊ5 Ῥ]ορεάπες απά Ρ]οιγ; Γἰαπέις, 
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ράσῃ, ἵνα τὴν υἱοἈεσίαν ἀπολάβωμεν. 6 ὅτι δέ ἐστε υἱοί, ἐξα- 
’ ε ΔΝ Ν . - δα ] ω) . ΔΝ { 

πέστειλεν ὁ Θεὸς τὸ Πνεῦμα τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ εἰς τὰς καρδίας 

γο]. τ. Ρ. 4Τ7 (Ῥο]η). ἀπολά- 

βΒωμεν] «πιέφλέ γεοείοο. Ἔλα εροοῖα] 

{ογεο οἳ ἴλο Ῥτορ. Ἠα5 Όθοι 5οιπονν]ιαί 

ἀϊοτοπι]γ όχρ]αϊπεά. ΟΕ να Όννο πηΟΤΘ 

αποίσιις ἱπτοσρτοία{ἶοι (α), Όλαί οἳ 015. 

καλῶς εἶπεν ἀπολ. δεικνὺς ὀφειλομένην, 

ιο]. Ἰοχίσα]]γ αἀπηϊρείο]α (50ο γην, 

ἄο Τενὸ. Οοπιρ. Ἐαδο. τν. Ῥ. 19). 4005 

πο Ἰατπιοπίζα υΙ {1ο οοπίοχῖ, α5 {ιο 

υἱοδεσία ἵ5 πο Λεγε α]ιάθὰ {ο α5 ἴ]ιο 50 - 

1οσῖ οἳ Ρτοπηΐδο; ασαίπ (ὁ), ἴλαί οἱ Δας., 

έποπ. ἀῑχίτ αοορίαηειι 8οὰ 1 εορίαπηιιδ, 

λλοιισἩ. οαιια]]γ αἀπικείρ]ο ον Ἰεχίσαι 

σιοιπάς (οΡΡ. ἴο Μεγες; εοππρ. Ἠονοι. 

τ. 61. απᾶ 5εο Ποςδί ια. Ῥα]πι, Γε2. 8. Υ. 

ἀπό, Ἡ, απᾶ 1Ὀ. 6. Υ. ἄπολαμβ. 2. 8.) ἵ8 

ηοτθ {απ ἀουῦτβα] ἵπ ροϊπί οἳ ἀοοϊτίπε, 

5 ἴ]ια οογτοσῦ ἀοσπιαίῖσα]. εἰαίοππεπί, ’ πι 

αιοᾶᾷ ρετάάσταπιας ἵπ Αάαπι. .« που ἵπ 

Οπίειο τοορεγεπηας (1τεΠ.; 5οε Ῥι]], 

Κίαίε ο Μαπι, Ῥ. 492, Όνά. 1844) οἳ 

ο] Ὀο αρρ]εά {ο ναί Αάαπι }αὰ 

Ῥοίοτο Ἠΐς5 {α1, απᾶ ποῖ {ο α πτασῖρι5 

οἶθε εν] νναδ πο Ὀεξίοννεά οἳ Πάπῃ. 

Τ{ Αοοπις Ὀεδί {Παπ {ο {α]1 Ῥασ]ς οπ ἴ]ο 

οποια] Ἰοσα] πποππίπς οἱ ἀπό, απά {ο 

τοσατᾶ ἴ]ιο νοιῦ α5 Ἠϊπείπα αἲ τεοεῖνῖης 

οι απ΄ Ιπιασίπατγ Ῥίασο Ὑεχα {λα 

πρ αἶνοι πηϊσπέ Ὦαε οοποεϊνοά 5 

Πανίπσ Όσοι Ἰαἱά αρ ἵπ 8ίοΓ6/ ΄ ἀπολαμβ. 

ἀἰσυπέας ἀπιρηηίς 11, ααῑ, απα 1ρ8ῖς 

ἀεξάπαία οἵ απαδῖ τοροβίία 5απί, αοοὶρῖ- 

πε, 0ο]. ΠΠ, 94, 2 {οἩ. 8, ποτ, ζ, 6. ; 

πάά 1 μι]κο αν. 20, ἀπέλαβες τὰ ἀγαδά 

σου, Πίο ἴο οοπίοχί 5Ώοννς εοι]ἀ 

βοατοε]γ τοσεῖνο απγ οἴ]οτ ΙπίοτρτείαίἹομ. 

6. ὅτι δὲ κ.τ.λ.] ' απά αἱ α ργου 

ἐλαί 6 απο 8018, «απεπιαάππσᾶιπα αἲι- 

{σπα [Λαπιαδα], «ἨΏίλ.ν ἴπο δὲ Ιπίχοᾶιιοῖπς 

ντι α ΓαἱπΙ]1γ ορροβί(ῖνο {οτζς 1ο ἆοπῃ- 

οηρίταίίοπ οἱ ἴἨο αβδοτίῖοΠ. 1 15 ἀἱ[- 

Βομ]ε {ο ἀθοῖάε ὙνΠοί]ετ ὅτι ἵδ Ίετα 

οαδαῖ (« αποπίαπη, Ύ α]σ., Ο]8τοπή., 9. 

Ῥ]]]οχ.) ος, Πποτο Ῥτοῦαῦ]γ, ἀεπιοπδίγα- 

ἐἶνο (πόφθεν δῆλον ὅτι, 01175. ΊΠθορῃ., 

αδοαπα., απά Ὃν οὐνίοιι 1π{οτοπσο ΈΠοοά. 

αιιά ποσά. Ἀορς.).  Ἱπάοροιάοπ{]γ οἱ 

ιο αα]ογΙ{γ οἳ 1ο (ατοσ]ς 6ΟΙΗΠΙΟΠΤΚΙΟΙΒ, 

ννΙςὮ 1π βςἩ 68565 15 ΥοΥΥ οτοαῖ. Ὑο 56επι 

ἀαςβθὰ Ὦγ {λε οοπῖοχί ἵπ αἀορίπς λε 

ἰαέίον νῖουν, α5, ΟΠ ἴλο οπθ Ἠαπά, (ιο οα1δα--- 

{πτρερτοίαίϊοπι 806Π15 Το Ἱπίοχ[οτο ΥΙΙΠ {πε 

θ45Υ ἰταηφίῖον {τοπ {πο ἀοζ]αταίίοι οἱ 

νοχ. 4, ὄ, ἴο ἴ]ιο «οπβοαιιοπος ΙπΠ νου. Τ/ 

απά, οπ {πο οἴλος Ἰαπά, {πο ἀεπιοηςίτα- 

ἄνο ὅτι 866ΠΙ5 ἴο αοζοτά Ῥοΐίοι ννἩ {νε 

οπιρ]αίία ροβ]τἶοη απά 11α {θηδο οἱ ἐστέ. 

Τ]ο βοπίοπςο ἵ5 πας σ]αί ἶ5 σα]]οά 

Ὀτας]ιγ]οσῖσα], « απά α5 α Ῥτουῦ {λαί γε 

τοα]]γ α1θ8οΠΒ,----ᾱ οοπδίγασΓίοη {ο ὙΥΠΙο]ι 

Ὢο Ν. απᾶ ΑΙ. οὐ]αοί, Ὀαΐ Πίο 511 

8οοπι5 Ῥοτ/οσί]γ οοτουί απά αἀνηϊκεῖρ]θς 

φοο που, «γ. ᾧ 66. 1, Ρ. 646, Ἐτιί2. 

Ῥοπι. Ἱ, 14, οἱ. 1. Ῥ. 117, 1άσκα ο 

1 ῥο]η ν. 9. πο ΙΠδοτίῖοη ΟΓ τοῦ 

Θεοῦ α[ίοτ υἱοί, ἵπ ὈΕΕας ΟἸατοπ., 

Τοπιίᾶ., Το]., (ἀο{μ., απἀ Τατ. ΕΙ. 5εοπα5 

απ οὐνίοις οχρ]απαίοτγ αἀἀϊίοι. 

τὸ Πνεῦμα τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ]  ἐλε 

πρὶνϊέ οἱ Πἰς 5ο, 5οἳ]. ἴο ἨΠοῖν Βρίτίέ 

(« Βριίέας ΟἨτίκί απία Ῥοι. ΟἨρίατη 

ουποίαχ, 2οἩ. κῖν. 16, «ἄτοί.), Ίοτε 

ειἠ(αῦΙγ {πας ἀοδίσπαίεα ἵπ Ἰατπιοπγ 

νηΙ( {ο ρτουσᾶίπς πησπ{ίοπ οἱ ΟΥ 16- 

Ἰαΐΐοιπ {ο ἄοά α5δ 5ο» (Ὀ5ί); «οπιρατε 

Έοπι. νι. 9, πνἨοτο Τν. Θεοῦ απά Ἡν. 

ο 

Ώπο ἀοοίτίπα] εἰσπ]ίοππος ο 1Πἱ5 ρᾶξβασα 

-- αι Τε ἶ5 {ο «διὐρταπίία” απά «ρει- 

εοπα” ο ἴπαε Βρϊσί ννπίοἩ ἀννε]]5 ἵπ {πα 

Ἠοατίς οἱ Ῥε]ενεις (1 Οον. νΙ. 19}, εοπιρ. 

Ῥοΐαν. Τγέπ, ντπ. 4. 6, Νο]. τι. Ρ. 409, 

απά ο {πο Λέαγέ 45 ἴ]ιο 5οαί οῇ ἴπε 1Π- 

πνοτ]ίησ Ῥοΐνος οἱ (οά, Ῥοεῖς, εεζοπζ. 

οὐ. 0η. Τη {ο {ο]ονῖπςδ 

ννοτάς Ἰοο. τοβᾶς ὑμῶν ντι ΡΟΓΗΝ/; 

πῃςς.; αονοτα] ὧν. απἀ ΤΕ, Ὀας να 

εΠρ]τ]Υ 1655 ρτοῦαῦΙ]1(γ ἔαιι ἡμῶν, Ὑν λο]ι 

Χριστοῦ Άβροατ Ἰπίογομαπσοαῦ]ο, 



οὐ 06ΑΙΑΤΙΑΝΕ, Οπαν. ΤΥ. 6, 7, 

ἡμῶν, κρᾶζον ᾿4βΕᾶ ὁ πατήρ. Ἰ ὥστε οὐκέτι εἶ δοῦλος ἀλλὰ υἱός' 
εἰ δὲ υἱός, καὶ κληρονόμος διὰ Θεοῦ. 

7. διὰ Θεοῦ] Τηἱ5 τοπάΐπα, νν Πίο] Τἱ8οᾗ. Ἰας αἀορίοᾶ γν] ΑΡΟΙ(ΕΟ διὰ Θεόν); 
17: ῬουηἨ., Ὑαἱβ., Οορί.: Οἶοπι., Ῥα8., Όνν., Ὀἶά.; Απιυς, Αιρ, Ῥο., Βοά,, 

Απηζηἒι, (1 νασ]μα.ν Μο.) ΒΡΡΟΝΤΒ, ΟΠ. ἴπο ν]ο]ο, ἴο πιοδί εατἰκ[ασίοτΥ. Ἐτασ, 

(Ορικο, Ρ. 145) εαρροτί5 ο Πέσο. οἩ. ραταζἰρ]οππατίο οοησιάσναιίοις (Χρ. αιιά Θε. 

Ῥοΐπς. οοι{αδος ντ οπς αποί]οσ, Ίος οΠΙΣΡΙΟΙ ΟΕ διὰ Χριστοῦ; Τ]ιοῃ διὰ Θε,. Ὦγ 

οπχ]κδίοι οἱ Χρ.), Πίο] 8οθπα. 5οπιονν]αί Ῥτοσπτίος, Τη αΠβννοτ {ο πο Ἱπτογα] οὔ- 

Ἱεοίίοι ο Ὀειονί τ]ναῖ ἴ]ιο ἹπΠογίίαησς 15 πονοτ τορτοδοπίοά Ὦγ Βι, Τα] α5 οοπαῖης 

διὰ Θεοῦ (ο0ππρασο, Ἠονονοτ, ΥΟ. 6), Τξ τηαν Όο τοπιατ]κοᾶ, ἴπαί Θεοῦ πιαγ {αἰτ]1γ ὃς 

{ακεν πι 118 νν]άοδί 8οηςδο, ας Ιπο]αάίτς ἴ]ο (ηχος Ὦ6ἱ5οιι5 οἱ ἴ]ιο Ὀ]ε»δοὰ "τί, 1αδί 

βορατα{ο]γ πιοπ{ίοπεά ; 566 γ {πάἰδοἨπα. πι ἴοο, 

Ἱς [οιπά ἵπ ΑΟΡΙΡ: πιαΠγ Τη; {ο γναγ Το αἀορίῖοπ Ὦγ Ἠϊπι (Ῥε]άεῃ, 

Απο (Τ]Ἴος.), ΟἸατοπη., Απ. (9), απᾶ ἆσ Βου. εἩ. 4. Ὑοἱ. 11. ρ. 10), 56ΕΠΙ8 

πιαπγ ΕΕ. απἀ 15 αἀορίοά Ὦγ ἴἶο Ὀοδί οεγ ἀοαο]. 

τοσθπ{ ο41{οΥ5. ᾽Αββᾶᾷ ὁ πατήρ] 7. ὥστε κ.τ.λ.] 95ο ἐλοπ, “Οοπδο- 

«4ὐδα [αέλον;) λἴατ]ς χὶν. 96, Ἠοπι. νΙ. φιοπ{ζή; οοπο]αδίοπ {Τοπα {ο βἰαίρπιεπίς 

10. πι Ομ] ΑΟΊΘΠΙΠ ΕΧΡΓΟΡΣΙΟΠ ὁ πατὴρ ἵπ ἴ]ο ἴννο Ῥτοσθάἶπῃ Υετβες, ὥστε ΝΕ] 

(ποπ1. {ος νοσαί., που, αν. ὁ 29. ὃν Ῥ. . 18 υδια]. απά Ῥτορογ {οτοο ἀσποίῖης {πα 

104) ἆοο ποῖ 8οοπι αμροπᾶάσᾶ {ο ἴ]ο οοπδοσμέίοποπι α]σι]α5 το εκ απίοςθ- 

Αταπιαϊς ᾽Αββᾶ αδ α πισο οκχρ]απαϊίοα.  ἆοπτῦις, ΙΚ]οἱΣ, Ίλευαγ. οἱ. 1. Ρ. ΤΤ]. 

οἱ τν « Αθὺα, 14 ον, Ῥαϊοτ” (Ῥο74), που. Όπ το Ίοχοο οῇ {115 Ῥατίίσ]ο νηἩ ἴε 

γοί υ]τοᾷ ντ] Τε (ο Ιπά]σαίο ἴΠο Πίο. Ιπαῖο. απά ΙΠΗΠ., 896 ποίο5 ο ΟἩ. 1. 13, 

οἳ ἆοννς απά (επῖ]ος (Πετααπα νοι- απᾶ {ΟΥ 118 αδο νΙΏ {1ο Ἱπροταίϊνο, ποίοΒ 

Όάπα αἲ ᾳαάσον, (ἀπῶουπι αἆ ἀδμίο... ον Πλ. Ἡ, 12. οὐκέτι εἶ] 

Ῥοτίϊποί, Απσι; «οπιρ. Απάνοννος, Δογι. «έλοι αγ ΛΟ πιογο, αξ ἴλοιι ννοτύ ο 

1ν. Ὑοἱ. τ. Ῥ. 60), Όαϊ ἵ5 αΡΡΥ. Ὀ]οιάσά Ἱπ Ῥοπάασο απᾶος τιαάϊπιοπί οῇ ἴλα 

ντ]ν 1τ αξ ππακίπς πρ ἴπο "εο]οπηπῖς {ογ- ποτ]. λογο Βπάς α οἴπιακ οἱ Ρετ-, 

παπ]α”. οἳ ἴ]ιο οατ]γ Ολτίςίαπ ΡΙΥΕΙ5. ΟΠ ΙΠ ἀπολάβωμεν, νετ. 6, ἐστέ, νετ. 6, 

ἼἨνο. Αταπιαίο Επο ππάοτ νλῖοα οι εἶ, νου. 7, ἴ]ο πιοᾷο οϐ αἀάτος» Ὀοσοπιίπα 

Τοτὰ αἀάτοςεοά Ἠΐ5 ἩἨεανοπ]γ Ἐαιμος πποτο απἆ ποτ Ῥετεοπαὶ απά Ιπαϊνίάα]- 

νναδ, ῬτοβαβΙγ, αἲ α νο ομι]ν Ῥε- 1βίπςι {ος {ητίἍος εχκ. Οἱ {5 δα {Τα 

τιοὰ (Ἴοπου ἉΤατ]ς ᾖ. ο.) απ]ιθά {ο ιο Φβεζοπᾶ Ῥοιδοπ Ιπ πποτο οοσοπ{ αἀάχεβδος, 

τεθὶς ΑΥΠΟΠΥΠΑ ἵπ τονογοηί απά αεο- οο Ίλοπι, χὶ. 17, κ. 20, κ], 4, χὶν. 4, 

Ποπαίο τοπποαῦγαπισς οἙ Ἠϊπι νο Ἠαά 1 0ος. 1ν. 7, αἲ., απά οοππρ. ποίο», 6]. 1. 

{αασΏί απά οπαῦ]οά 15 ἵτα]ν {ο οι]] ἀοἆ 18. εἰ δὲ υἱός, καὶ κλη- 

Οµτ Έπος, απιά {οπος βοῦ α5 α εἶπσίο ρονόμος] 'διέ ἐ α 5οη (πο ἃ 5]ανε) 

{ουπι ἵπ αἲ] πογο Ἰεγυοπέ «πἀάνοβο ἵο {λα αἴνο απ Λαίγ; οοπιρ. Ἠοπι. να. 17, 

Οοᾶ: οοππρατο Ῥεμοσιισ. Πογ, οἱ. απ. εἰ δὲ τέκνα, καὶ κληρονόμοι. ἨΒοῖ] ἴλεςε 

Ῥ. 903, ΝΊοιο Ἱπκίαπου ἀπ σἶνοῃ οἱ Ῥάᾶβδασο πιιδί αΡΡΥ. ὂε εχρ]αϊπεα οἩ ἴ]ε 

αἀάτοκον 1ο. ἄοά ἵπ νΠίοα ἨΠοῦτον Ῥηποῖρ]ος οἳ ἴπαο Ἠοπιαη, απά ποῖ οἳ Το 

απά (τοο]ς ννοτῖς ατο εοπιοναί αἰπαί- Ἠεῦτονν Ίαν. Αοσοτάϊῖπς {ο {πο Ἰαΐίατ, 

ἸαἩ]γ απίεσᾶ,  Πειμοτ ἴἼιοτο ἵδ ΒΠΥ ΟΠΙΥ 80η (Ἰορεππαίο, “οκ οοπουἰηίς,᾽ 

βἸ]ηδίοη. {ο ἴο [πο ἴἶναί, απποης πο οτ΄οχ Ἰποεδι, Ὀας ποί “εκ απο] εί 

Ζοννς, α. [ορ ήπιαη πιῖσ]ε, Ὃν αἀάτορείῃς (σπι]ίρις ο]. ἄε Βσο. εἰ. 3) 510- 

ΔΏΥ 016 ΝΙΙΗ το Πίο Αὺὺα, Ῥχορατο οοεᾶοὰ Το {λε ἱ]οτίίαπος; ἴ]ιε Βτοί-Ῥοση 



ΟπΑΡ. ΙΥ. 8. 

Ἠονς νο ο.π ο ΠΟΥ έάΤη. 

Ῥαο]ς ασαῖη {ο νο Ῥοπάασο 

ο τας η ο {8 α5, αἷαδί γο στο ἀοἴπρὸ 

λανίπσ ἀοαῦ]ο ; αοοοτάΊπς {ο {1ο {ΟΥΠ16Ε 

αἰζ ολάΡοπ, πια] οἳ {οπια]6; ' πος 1ΠἴοΙ- 

εδί ίταπα παίυχα]ος αἰπῖ απ΄ ααοφέυ 

αα]αδ, Ὅοψι, Ἰπδ τα. ὁ 2 (αἱοὰ ὮΥγ 

Ἐτίιζ.). Τι 198 β0ατοΘ]γ ποςθδδαϊγ ἴο οὔ- 

5οτνο {λαί υἱὸς 15 ποῖ {ο Ὀο ρτοδεεᾶ, Ῥοίπρ 

ΒΙΠΡΙΥ, α5 Ετίί. οὔβαινος, ἵπ απίϊ{]οςί8 

{ο δοῦλος: ἨΝΟΙΠ6Π ατα ἀἰδίΙποιΙγ ἵπ- 

εἶαᾶεά ἵπ ο]. Πἱ, 26. Πο ν]ο]ο »αῦ- 

Ἰθοῦ ἵ5 αΏΙγ Ιπνεςισαίεά Ὦγ Ετίιζδομο, 

1έσδοἡ. Όριδο. Ῥ. 145---149. 

δ. ἀλλά] 'Ποιοδαίέ ,᾽ αρρεα] Ὀαξοά οἩ 

ἴ]ια ρτοσθάίπισ 5ίαίεππθη{5, απἆ Ιπνο]νίπςσ 

ἃ 5ίΤΟΠ5 σοπέγαδέ Ὀείννθεπ (λοῖχ Ῥαδέ απιά 

Ῥτοδοπῦ Βίαΐο. πο αἀνοτεαιῖνο ἀλλὰ 

Ία5 (5 Ἠοχο πο βρεοῖο5 ο{ α[Πτπιαϊίνα 

{οτος (Ὀείέ.),----ᾱ πιθαπίης υνλίςἩ, Ἠουγ- 

6ΥοΥ, ΠΙΥ Ῥο ]αδβεᾷ, 5εα Ι{]οί2, Ώευα). 

γο]. ττ. Ρ. 14, --- Ὀαέ Ἱπίποάιςεσδ απ εκ- 

Ρ]απαίίοπ οἱ {1ο γνοχάβ οὐκέτι εἲ κ. τ. λ., 
ὮΥ πα ναιγ οοπίταδί νΠίο 1έ δίαΐες; 

έποιὸ Ὑ9 ατα {66 ολΙ]άτοπ οϐ «οσά, --- 

ἔλεπ (Ῥείογο {πο πιο ο{ γοιΥ υἱοβεσία) 

γο Κπονν ἨΠίπι πο, απά Ίγοτο ἴηο Ὀοπά- 

βογναηί5 οἱ ἆαπιοπς. Τ{ ποοά 568Τ6ΕΙΥ 

Ῥε αἀάθὰ ἴΠαῖ τότε ἆοεδ πού τείοΥ {ο νοχ, 

ὃ (πες, Βολποίί.), 561] Ίος 15 {ο ὃς το- 

5ανάσά οφ πϊνα]εηῖ {ο πάλαι (1ορρο), Ὀαΐ 

πιοτε]γ πιατ]5 ἴμο Ῥετίοᾶ ναι {Ίαεγ 

ΝΕΟ Πο, 45 ἴἨο6γ πΟΝΥ γα, 50ΟΠ5/ αιιαδὶ 

ἀῑσίίο. Ιπίοπίο ἀθδῖσπαί ΟΠΠ6Θ Τθπιριι5 

ααοᾷ απίο νουαβοπεπα (α]αίαταπη οχίθ- 

ταῖ, (ατοῖ. 

«ἑφπογαπέεδ, --- απ΄ Ἠϊδίοτιο {ποί; 

ἴταδς 1. ἼμοῬἹ. Ἱν. ὅ, τὰ μὴ εἰδότα τὸν 

Θεὺν, ν'Ίοτο ἴ]1ογ 41ο ΟΠΙΥ 5ο ολαγαςίεΓ- 

Ίσοᾷ Ὦγ ἴἨο ἹντΙίογ, απά 56ο ποτ, γ. 

ᾧ 65. ὅ, Ρ. 435 54. Τί πιαγ ὢο οὐβδοτνοά 

ἐλαῖ ντ οστίαϊπ Ῥατίίαρ]ε» οὐ τοσι]ατ]γ 

απά {ογπια]1γ 60ἄ]εξσθ5, 5ο α5 {ο οχρτο55 

οπο εἶπσ]ο Ιάοα; 566 (Ἴαγ]οτ, Γανί. Νε. 

Ῥ. 287. ἐδουλεύσατε] “106γε 

ἶανεδ; επιρηαίῖο, απ, α5 ἵπ ο. 9, ἵη 

α ὐαᾷ 86Ώ56, 1ο Ῥτοροτ Ίοχοο οϐ {1 
19 

οὐκ εἰδότετ] 

οἩῃ- 

αΔΙΤΑΤΙΑΝΡ. 9Ἱ 

Σ᾽Αλλὰ τότε μὲν οὐκ εἰδότες Θεὸν ἐδουλεύ- 

αοτὶςί, 45 πιατ]ίπσ απ΄ αοίῖοῃ {]λαί {οο] 

Ῥίασο ἵπ απιά Ὀο]οιςς νΠο]]γ {ο (πο Ῥραρί, 

15 Ίσγο ἀἰδίποί]γ αρρατοπΏ; «ΟΠΙΡ. ἴ]α 

εκχ. ἵπ Ἐτῆσον, ργασλζ. ὁ 65. δ. 1, 

Β6Ἠσθιιετ]. γιό. ὃν 92. 2, Ρ. 99]. 8δαᾳ., απᾶά 

{ος 8ΟΠ16 οχοσ]]οπί 1οπιαχ]5 ΟἨ. Της τιδ6 

οἳ 11ο ἴεηςα, Ῥεμπια]{. /πέ. ᾱ. (αγ. Τογῦ. 

ν 60. εα., αιά ϱ5δρ. Επί. ἆε Αογ. Τὲ 

Ἐπαπ]{, 1897, 5 Ῥαδδασο Ἠαβ 

Ῥθυπ. Ῥγοξδοά Ἱπίο {πε ϱΟΠίΙΟΝΟΙΒΥ 16- 

βροοίϊησ δουλεία απᾶ λατρεία, ἃπᾶ 1Β 

ποϊϊσθά ἵπ Τοτ965, Ιποδίγιοί Υπ. 1, Ρ. 

99] 5α. φύσει μὴ 

οὖσιν Φεοῖς] «τολίσι ὂψ παίιγε αγ 

ιοί φοᾷδ;᾽ φύσει Ὀεπα επιρΠαϊῖο, απᾶά 

βογνΊηρ {ο ϱΟΠΝ6Υ απ ποσο Ιτίοποᾷ ἆ4ε- 

πῖα] οἱ 1Πεῖχ Ῥοῖπσ σοᾷς αἱ αἰῑ; ϱοπιρ. 

1 Οογ. χ. 20. Πο οτάει ἵΠ Ἴέου. τοῖς μὴ 

φύσει οὖσι Φεοῖς [3Ε ΦΚ; τηβς.; Βγτ.- 

Ῥλῆ.ς 0Ἠ1γβ., ΈΠεοά., αἰ.] 15 πιο] Ίος 

οκχριθδαἰνθ, ἆδ Ἱπρ]γίης {παί {πα {αΐδα 

6ος νετ {Ποισηί {ο Ῥο Ίτιο σοᾷς, 

{λποιισΏ πο πα(τιτα]]γ ο, απά 15 ἀεσῖάσα]γ 

Ἱη{οτίος Ίπ εχίετπα] απλοί {ο (αί 

αορίαᾶ 1π ἴε {οχί, ννΠῖςὮ Ώας έμο 5ρ- 

ροτῖ οἳ ΑΡΟΙΗ/; 6π18.: 3ΥτΤ. (ρ]ήτα]), 

γπ]σ., άοίἩ., Οορί.; Αίπαπ. (4), Ἓγςς. 

(4), α]., απά 15 αἀορίεᾶ Ὦ} {πα Ὠοςί τεσοπέ 

οἀ1ίοις, Οµπ {πο τηοαπῖης ΟΓ φύσει 

εραὐρίαπ{Ια]1γ, « εβεοηίΙα]]γ, απά {πα 

εοππεσίίοπ οἳ ἴπα νοιδο να {1ο αἲδι]- 

πιοπί {οτ ἴπΠθ ἀῑνιπΙγ οἳ ΟἨτῖδ, 566 

Ἠγαίετ]. Φοσοπᾶ εί Ου. 24, Υοἱ. 1. Ῥ. 

722. μὴ οὖσι ἵδ α φι]οσίῖνα 

ηοθσα{Ιοῃ, απᾶ δίαίος ἴ]αο νῖονν ἵπ ννΠῖο] 

τοῖς 

{16γ ντο χοσατᾶεᾷ Ὦ} ἴπε πτίίος; 568 

3ῦΌονθ, απᾶ «ΟΠΙΡ. ἴἩθ ἨΙΙΠΙΘΤΟΙΡ5 ΕΧΧ. 

οἶιοά ὃν Ἅγπποτ, γ. ὁ δῦ. δ, ϱ. 428. 

Τηο κεαἀσπέ πιαβέ ορ τοπηϊπᾶσά {παί μὴ 

ψ ρατιϊοῖρ]ες 85 ία Ῥτεναϊ]πσ πξασαο 

1 ἴμο Ν. Τ., 5ο έ]αί ΥΠ] οὐ ντ] Ῥαϊ- 

Παἴρ]ο8 πιαγ Ὃρ Ῥτεβεά, 1 ἶ5 Ὑο]] {ο ὃα 

οαυ/ἶοιιδ ν]ίἩ τοσατᾶ {ο µή; 5686 ΠοίθΒ 

ον 1 ΤήοῬ. Π, 15. 
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σατε τοῖς φύσει μὴ οὖσιν Ἀεοῖς " νῦν δὲ γνόντες Θεον, μᾶλλον 
δὲ γνωσβέντες ὑπὸ Θεοῦ, πῶς ἐπιστρέφετε πάλιν ἐπὶ τὰ ἀσλενῆ 

λ - “ 

καὶ πτωχὰ στοιχεῖα, οἷς πάλιν ἄνωβεν δουλεύειν Ῥέλετε; '' ἡμέρας 

9, γνόντες Θεόν] 'α[ῖε Ἰαυίπφ 

Λποιοι οά,' ἴοπιροτα]ὶ ρατιοῖρ]ο Ίσταο 

οχριτοβεῖπς απ΄ αοίοπ Ῥτεοεάΐπρ ναί 

αροοϊΠοὰ Ὦγ ἴια Βπίίο νοῦ; 56ο Ἠγίπος, 

ἄν, ὁ 45. Ἰν Ῥ. 906, απά ποίο ον Πγρή, 

1, 8, Ὀμί (πάΠ8ΡΟ5ο {1ο αοοἰἀοπία]]γ Ἱπ- 

Τοτολαπσεά ννοτάς «εαῦβδοφιοπί {ο απᾶ 

ἑρτουσάἶπς.” Ο1Ε1, Απάς α οἴπιας 

1Π εἰδότες, Ὑνόντες, αλά γνωσβέντες; ἴ]ιο 

Ἠγαί, πιοτο]γ οι(ννατά Ἰπον]οάσο {λαί 

ἀοᾶ 15; ἴ]α αεοοπᾶ, ἴο Ίπποι οβδοη{ἷα] 

Κπονν]εάσο ἵπ αοθνΙτγ; ἴ]ο τλίτά, Ίο 

Ῥαδείνο Ἰκπονν]εάσο οἳ ἀοἆ ἵπ ἼΊονα, Ἴ]ια 

ἀἰδιιποιίοι Ῥείννθει Τα ἴννο Ἰαΐτοτ (566 

Ῥο]ονν) δει οοττθοί, Ὀαί ἴ]ιαί Ῥείννοσπ 

εἰδ. απά Ὑν. Υετγ ἀοιδεβα], οδρεοῖα]]γ 

αἰῖοι ἴ]ιο Ἰπείαποος οἴῖοά Ὦγ Ἄ[ογοτ, νί7. 

1ομπ νι. 27, νι, δδ, 2 Οο. ν. 16. 

μᾶλλον δέ] “πιο Όεγο, / οεῖ Ροέζις,' 

Έοπι. νΏῖ. 24: « οοττὶσοπ{ῖ5 οί αἱ εαρίς- 

ἴπιο, δια]ὺ. Ῥ]αι. Αγπρ. 1Τὸ Ἐ: 90ο 

οχχ. οο]]οοείοά Ὁγ Παρ]ο], ἔπι ἴοο. 

γνωσβδέντες] 'δεῦι} Αποιοι;’ «6ος- 

πια Ὑιαῖςσ., Οατοπι. [οοσποιί]; ποί 

εαρρτοῦα!1 ̓  (τοῦ), πος ονεπ ακπον]- 

εἶροά α5 Ἠϊδ ονπ) (ει. «οπιρατο 

Τννα]ά}, ε1] Ίος «βάτο {πο (ΈΏεζα), 

---Όαί ΕΙππρ]γ, ἵπ ο τιδια] απᾶ τοσι]ατ 

χηραπίησ ΟΕ {ο ννοτὰ ἵπ {πο Ν. Ἠ,, 

«κπονΏ, τουορπ]ζοά ν᾿ 56ο 1 Οογ. η. 

8, ΧΙΠ. 12, απἀ οοπιρ. λππος, ά». ὁ 99. 

8, Ῥ. 230. ἨῬείοτο ἴ]α {πο οϐ 1λποῖτ 

οΟΠΝΟΥΒΙΟΠ, {λαο (ααίίαηπς Ὕετο πο 

ἆπονπ Ὁγ (ο, ---Ἰχαά πιο ὮΏδοοπιθ {ο 

οὐ]θείς οἳ Πἱ5 ἀῑνίπο Ἰεπονν]οάσαο; ΠΟΥΝ 

Τ1ιογ ννοτο Κπονπ Ὦγ Ἠίπα απἆ οπάοννοὰ 

πνϊε αρἰγή ια] βΙ[Π8; αὐτὸς ὑμᾶς ἐπεσπά- 

σατό, 0Ἠ1Υ5. Το ἀῑξποίοπ ἀταννπ Ὦγ 

Ο1ΕΗ. (α,ονο) Ὀοίν/οςη Ὑνόντες, οοφπἰ(ζο 

αοΐΐνα, Κπον]οάρο, νο] παιδί Ῥοδ, 1Γ 

Ροπιῄπο, Ῥγοσσάεὰά Ὦγ Ύνωσβ., οορηἑἰο 

Φαδσίυα, Ἴονο, --- Ἀσποο ἴ1ο οοττοςίῖνθ 

μᾶλλον δέ, --- 566Π15 Ῥοτπα οί ὮΥ 1 Οος, 

1:ο, (οἨ νήσο] βοο Ώοιρ.) ; οοπιρ. Νοαπά, 

Ρίαπε. Νο]. 1. Ρ. 107, ποίο (Ώομη.). 

πῶ ο] «φι Πέ τω, "λοιο οοηιεί]ι ἐέ έ]ιαί 

βοο 6]. Π. 14. 
πάλιν] 'έωγπ ασ] αζαίη ; 

ἐπιστρέφετε 

οοπνοτί]- 

». 

παπί Πεταπα γαῖςσ., ΟΙ8τοί., «οι 

» ή . . - 

«θᾷ-9.9σι [έοτατα οοπνοικὶοδίής] ντ. ; 

πάλιν πο Ῥοῖπς ἴ]ο Ἠοπποτίο απᾶ ΠἨεεί- 

οὔῖο «τοίτο (απ Ίάεα Ιπνο]νοά ἵπ ἐπι- 

στρέφετε, ΜατιἩ. κὶὶ. 44, 2 Ῥει. Π, 23), 

Ῥις «ἀσπιο, ἱέεγιπι, ἴπο ΠΙΟΤΟ ΟΟΠΙΙΠΟΠ 

πιραπίης Ιπ {πο Ν, Ί,; 966 οκχκ. Ἰπ 

Ῥτοίβο]. Ίσα. 5. υ. πο Ίαρβο ΟΕ Ίο 

(αἸαίαπς 1πίο φαάαΐβτη 15 ἴ]ας τερτθ- 

βεπίοᾷ 45 α ε]αρξο Ιπίο ἴἨοδο στοιχεῖα 

4πΙΟΠς Πο σΦαάαΐσπα Ὕνας Ἰπο]αάεά: 

ἐπάλιν ΠΟΠ Τοπ ϱαπάσπι τοςρἰοῖς δεά 

αἰπι]]οπι,’ (ά]ᾳα5. αρ. Το]. ο. ἴπι ἴσο. 

τὰ ἀσφενῆ κ.τ.λ.] «έλα τοαᾷ απᾶ 

δεσ( αγ] εἴεπιοπέδ; ἀσβενῆ 5 Ἰανίπς πο 

Ῥον/οτ {ο ᾖη5γ ος Ῥποπποίο βα]ναίίοη, 

πτωχὰ 5 Μανίπς πο τῖεὮ ἆονυτγ οἳ ϱρῖἹ- 

Ἱεπα] σΙ(τς απά Ὀ]ορείησς5; οοπιρατθ Που. 

να, 18, απᾶ εεο (τοί. ἴπ ἴοο, 

πάλιν ἄνωφδεν] ΄ αθαίπ αποιο "απ8 

Ἱπραπα, οί. πο ΄ Ῥ]εοπαςίο Ίΐκε 

πάλιν ἐκ δευτέρου (ΜαίίἩ, αχνὶ. 42), 

ἔπειτα μετὰ τοῦτο (ομπ χὶ. Τ), Ὀαΐέ εκ- 

Ῥγοδείνο ΟΕ {ννο ἀῑδίίποί 1ᾷ6ᾳβ, Γείαβδε {ο 

Ῥοπάασο απά γεορηιπιοποσηιοέ ο) (τς ρηί- 

αἴρ]ο.. Ί]ιο (α]ααης Ἠαά Όσοι ε]ανος 

{ο ἴλα στοιχεῖα ἵη {ιο Γοτιη οἱ Ἠθαίμεῃ- 

Ίπα: ἨΠΟΝΥ {ΟΥ ννοτο ἀοκίτίης {ο οηβ]ανε 

{πποτηβε]νος αφαίπ ἴο ἴ]ιο στοιχεῖα, πιά ἴο 

ΟΟἨΙΠΙΟΠΟΡ ἴλοιαη αποιο ἵπ ἴπε {οτι οῇ 

ύυὐαἵσπας οοπΙρ. «τάχδΙπα ἀσπιο,” Ῥ]αιξ, 

σπα. Ῥτοὶ. 9 (Νοίςίε.), απά 9οο Παπά. 

Τιιγβεζῖ. οἱ. 1. Ρ. 219. 

10. ἡμέρας] ' ἀαγα,᾽ 5οῖ]. «Τειον]ι Ῥαῦ- 

ΡαΐἩς, {αρίς, οἵο, (οοππρατο Ἰοπι. χὶν. ὅ, 

6, Οο1. 1, 16): αΡΡΥ. επιρ]αίίο, απά πο 
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. Ν Αα Δ Δ Άλεν / "τ Αα παρατηρεῖσ»ε καὶ µῆνας καὶ καιροὺς καὶ ἐνιαυτούς. 1 φοβοῦμαι 
ὑμᾶς, µήπως εἰκῆ κεκοπίακα εἰς ὑμᾶς. 

παρτοῦαβ]γ Ῥ]ασοά {οχνγατά α5 ππατ]ίπσ 

ψγ]αξ {ευ οὐδογνοά νε] πιοδέ 5ογαρι]- 

Ἰοδίίγ; 50ο ΑΙ ὧι οο. 1, Ἰονονος, 

68Π. Α6αΤΟ6ΙΥ Ὦο οοπεϊἀοτοᾷ οχοσοιἰσα]]γ 

οχαοί {ο Ἴχδθ Τίς ναι ασαἰπεῖ «4αΠΥ 

ἔπεοιγ οἳ α Ολγίίαπι δαὐζαίἡ  (Α16), 

Νες ἴἩα Αρορί]ο {5 οπ]γ ερεακίπσ οῇ 

Ίσα] απἀ οιαϊδίπςσ οΏδογναποθ; 866 

ον Οοἵ. Π, 16. παρατηρεῖσψε] 

Υο αγο δέιαϊἰοιιδ]γ οὐδεγοῦιῃ, «ΟΠΙΡΔΥΘ 

«Έτ. ἐοίάφαδιε [ννηετε {πο Οοπ]ασ. (111. 

1, ὮΗ]πι.) ἆοθ πο 8οοπ υιΠοιέ 1ίς 

{οτοε] : {πε 1οτορ ΟΕ ἴ]πα οοπιροιπᾷ Ῥο- 

1ης ΔΡΡΥ. ΄ δοζιο” (Μεγψοχτ), ποῖ «δρογ- 

δίοδο οὈδοινα(ἰς᾽ (Βτοίδε].) --- α πιοαπ- 

Ίπας ὙνΠΙοὮ {μο Ῥᾶδδασος αἀάισαᾶ, ο. σ. 

ήο56ρΡΗ. -Απί. ΤΠ. δ. ὅ, παρατηρεῖν τὰς 

ἑβδομάδας, (ο. Α.. Πείαί. Τἐΐαέ. (11ο, 

οσα. 4Ρ. Ρ. 806), τὸ σάββατον παρατη- 

ρεῖσθαι, ἆο ποί δαὐρίαηίίαϊίο, Τί π]αγ 

Ῥα οΏδογνοά {παί {πα Ρρτίπιατγ τι ο 

παρὰ ἵπ ΤΠ νοῦ ἶ αΡΡΥ. ἐοσαί, απᾶ ὮΥ 

Ἱπηρ]ίσαίίοτ ἐπίοποίοο, κο]. ---- 'βίαπάἶπς 

ε]ο5ο Ἠρδίάο {0Γ {ο Ῥιχροβο ο ππογο 

ε[ΓεσίιαΙγ οὐβδοννίης Ἰ (οοπιρατο Αοὶς ἶκ. 

24, απά 96ο Ἠοδί απ. Ῥαΐπι, Γιου. 5. ν. 

Ὑο]. ττ. Ρ. 720): ἴἶιο βοςοπᾶατγ {ογοο 5 

ποιο ἀῑδήποαι]γ οἰλίσαῖ, Ὀαί ΑΡΡΥ. το- 

βίπ]οίοᾷ {ο το Ίσα οῇ Λοφέζ]ο οὈβοιναίίοι 

(ΑΙατ]ς ΠΠ, 2, Τ,α]κο νἰ. 7, χὶν. 1): οοπι- 

Ρατο Το]γῦο. Πδ. χνπ. 9. 9, ἐνεδρεύειν 

καὶ παρατηρεῖν, απιὰ 5οο οκκ. ἵη Βε]ινοῖσῃ. 

1.6ᾳ. 1οἱ/ὀ. 5. ν., απ ἵπ Βίορη. Τήος .ν. 

Το]. ντ. ρ. 410. 

οί {ἐλῖς ναςο ἵς ου δ{η]. 
μα ριποζιαξἴοῃ 

Τὶδολ. ΛΠΟΥ., 

Αι, αἲν Ῥ]ασο α πιατ]ς ο{ Ιπίριγοσα!ίοι 

ἁ{ἴετ ἐνιαντούς, Ὀτπί αΡΡΥ. ΙΙ 80Π16- 
Ὑαξ 105 σοπίοχειια] ρτοδαὈΙ]{έν ται 

Έιε εἱππρ]ο Ῥοτῖοᾶ (Γιαολπι,); ας ἵπ επὶς 

Ἰαΐ{ες οπλο {Ἡο νογςο βαρρ]ίο5 α πατιιγα] 

νετιβοαίῖοπ οῇ {]χο φἰαίοπιοηί Ἱπωρ]ιοά 1π 

Έα Ῥγουσαΐπς αποδίΟΠ, οχρ]αϊπίησ τίς 

τῆς δουλεία» τρόπος (Τ]ασς.), απά {ογπι- 

ης α παίυτα] {χαηβίοη {0 ἴ]ο φαἆᾖογ 

ἴοπα Οἱ νοτ. 11. Το ἀατῖνο α Ἠϊπέ πιγο]γ 

Ώοπη {Ἠο ας ΟΓ {ιο ῬχοῬ. ἔοηδο {λαί {ο 

(ᾳα]αίίαης ννοτο {οι οε]ευταίπισ α Βαῦ- 

Ῥαΐσα]. γοθαι (ηοφοῖοι, ΟΛγομ. 4Ροςέ. 

Ρ. 256, ποίθ) 866ΠΙ5 ΥοΥγ Ῥγοσατίοι!5. 

καιρούς] «δ6αΦΟΠΕ, ἐ. 6. Οἱ {1ο [οδί- 
να]ς; «οπαρ. 0Ἠτοῃ. υΠΙ. 13, τοῦ ἀναφέ- 
Ρρειν κατὰ τὰς ἐντολὰς Μωῦὺσῆ ἐν τοῖς 

σαββάτοις, καὶ ἐν τοῖς µησί, καὶ ἐν ταῖς 

ἑορταῖς, τρεῖς Καιροὺς τοῦ ἐνιαυτοῦ, απιά 
1μεν. ασ. 4. ἐνιαυτούς] 
γεατδι᾽ ---ἴηε εαρθαίίσα] γα», απ (ας- 

εοτάΐπο {ο ἴἨο δια] εκρ]απαίίοπ) ἴ]α 

γεαις οἳ φυῤῇ6ο, Ί]θεο Ἰαΐίοι, Ἠογοτ 

Δδεετίς οη {Πα αιέλοτίέγ ο{ Ἐταπο]ά (ο 

ΑΛΛΟ «ιδ. Ῥ. Τ9), Ἠθτο πθνοτ τοα]]γ 

οε]ερταίεά; οεοπίταξί, Ἠούγοναν, {1ο ἀῑτοσί 

εοπιπ]απά ἵπ Τεν. καν. ὅ, απ «οπιρατθ 

ἔπε ἀῑκεπιοί α]]δίοης {ο 1έ {π οίΠος ρ]ασε5 

(ε. σ. ΙδαίαἩ, Ικὶ. 1, 9). ὙΠοίμον {ια 

γεαι οἱ οφ α0ΐ]οε 15 Άσγο α]]ιᾶθά {ο πιαγ 

δε α πιαίίοχ οἱ ορἰπίοα; Όαξ ἐπαί Ῥοι]ι 

δείογπο (οΡρ. ἴο πίποι, ΠΗΒ., Ατε. 

εααρε]]αἩς,. ο]. τ. Ῥ. 626] απά α[ίο 

ἔμα οαρτϊνΙέγ 16 ννας {1]11γ οὐβεινοᾶ, ἔΊποτα 

ΒΘΕΠ15 πο βιι/Ποἶθηπί Τ6ᾶ5οΠ {ο ἀοιδί; 5οο 

π]το, 107. 6ψεΙορ. Ατί «.ἀῦϊ]εο, Υο]. 

1. Ρ. 162. 

11. φοβοῦμαι ὑμᾶς] (ΤΙ απι αΡργο- 

Λεπιδζυο οἱ οι «166 νοβίτα» παϊΠί {ἴπιο- 

τοπ Πποιαπί, τοι; ἀαβπιο απὰά 

Ιπάερεπάεπέ είαίεπιοπί τοοοϊνίησ {5 ΕΙ- 

ἔπου οκρ]απαίῖοι Ίποπι ναί {ο]]ουνς; 

ϱΟπ1ρ. Οο]. Ἱν. 17, βλέπε τὴν διακονίαν 

εως ἵνα αὐτὴν πληροῖς, απᾶ 966 Ποίθς 

ὕπ ἴοο.. Ἔο τεσανᾶ {Πῖ5 νοιδο 45 αΠ οκ- 

ΑΠΠρΙο ο {παί Ἰκπιᾶ οἱ αἰγασβῖοη, ννοτο 

α ὙΝοτά, τοα]]γ Ὀε]οησίης {ο ἴ1α ειιμογαί- 

παῖο «Ἰαμβδο, {5 πιαᾶο {πο οὐ]οοί οἱ, απᾶ 

αδαἰπη]]αίσᾷ Ὦγ το ριποῖρα] «Ἰαμδο (ΌΤνε., 

που, «νγ. ν 66. ὅ, Ρ. 629), ἆοο πο 

βοοπι σταπιιπα(ἰσα]]ν οχασί, α5 1π 5Ο] 

03565 1ο οὐ]οσί ΟΕ ἴ]ο {0ΥΠ16Γ εἶαιιδ 18 

Πρατ]Υγ α]νγαγς {μα σιιῤ/εοί οἱ (νε Ἰατίοτ 



100 

Ττοιε της που γεν τος]- 
Ρτουἱίγ: νο ομος ἀεκρίκκὰ 

6ΔΙΑΤΙΑΝΡΒΘ. Οπας. ΙΥ. 11, 12. 

1 Τήνεσὃε ὡς ἐγώ, ὅτι κἀγὼ ὡς ὑμεῖς, 
πας πο ονο ἵπ 1Υ μμ πα ψ, Ὀπὲ ονίποσα (ονατάς ππε Ένα ἀεερεεί τον ότοµος απᾶ νγαττηεκί Ίσνα. 

(Βο]οιιοτ]. Αγπέ. ὃ 49. , Ρ. 00Τ) ο ϱ. 

Αοῖς χν, 50, ἐπισκεψώμεβα τοὺς ἀδελφούς 

ενω πῶς ἔχουσι: 8506 οχκ. ἵπ ΝΙΠΟ, 

1. ο. απά Ίγμκο, Οὐ9. Ὑο]. 1. ρ. 510. Τι 

αν]] Ὁο Όσοι ποπ, ντ] ασληε., Ει(ηι., 

αἱ]. ο Ῥ]ασο α οοπππα αῇιοτ ὑμᾶς, πιά {ο 

τοσητὰ μήπως κ.τ.λ. 85 ἃ βδεραταῖο, ϱΧ- 

Ῥ]απαίοτγ. «ά115ο. µήπως-- 

κεκοπίακα] ' ἴεδέ Παρῖγ Ι Ίαυῦα (αοίι- 

αἰἴγ) Ἰαδογοᾶ ἴπ υαίπ:᾿ "μὴ οἴἴαπι Ἱπάῖσα- 

Εναπα αοαποταη Ἰαθαί, ταὈί τοπ α ποῦϊΒ 

γο υεγᾶ )αδεγί Ἱπάϊσατο νο]απαα5,’ Πσοτπι. 

Τέφεν, Νο. 210: 906 αἶεο Ἅγίποςυ, 6. ὁ 

50. ὃ, Ῥ. 446, ΙΚ]οι2, Ώευαγ. οἱ. 1. Ῥ. 

129, απά ποῖο ο ΟἩ. Π. 2. ΟἨτγδοςί., 

χιοἳ Ἰανίπςσ αΡΡΥ. οὐδοτνοᾶ {5 Ιάΐοπῃ, 

Ία5 απ π]γ Ῥγοςξοί φοβοῦμαι απᾶ µήπως, 

απά Ἱπιρ]σά ποατΙγ α ΟΟΠΙΤΑΤΥ 86Π56 5 

οὐδέπω, φησίν, ἐξέβη τὸ ναυάγιον, ἀλλ᾽ 

ἔτι τὸν χειμῶνα τοῦτο ὠδίνοντα βλέπω; 

οοπίτα»ε 1: σᾱ., µεμνηιένος μὲν τῶν πό- 

εἰς 

ὑμᾶς].τπροἨ γοις, πο 'ἵπ νοῬῖς, Υαἱς., 

Οᾖατοπη., Ατπι, Ὀυῖ ' ρτορίοσ νο», 1Π., 

οἳ ΊΠΟΤΟ οχαοἲ]γ,  ὖπ 008, επηρηαϊίσα Ἰο- 

γων, τὸν δὲ καρπὺν οὐχ ὁρῶν. 

ου{ῖο, Ώομπσ.; οοπιρατο Τοπ. ακν]. ϐ, 

ἐκοπίασεν εἰς ἡμᾶς. Πο πποαπῖηςσ ΟΕ εἰς 

(«Ἰου]κΐπςσ. ἴοννατᾶς, Ῥοπα]άς. Οραί. ὁ 

170) ἵδ (πας ποῖ 5ο πας εππρ]ν οἴηίσα], 

«Ἡπι τοῇ[οτοποο Το, απά Ἠσηςο «ᾖου γοι) 

(ο Ἠγ.),--- ες Ὀοῖπςσ ΠΠΟΤΟ Ππαἴιιτα]]γ 

εκργρβ»οᾷ Ὦγ α ἆαῖ. σοηιποᾶέ (Ώεε]αβ. 

Χχὶν. 34),--- 5 οπίσα]]γ-ἰοσαῖ, ὁ ἩΡΟΠ 

γοι, Απῑμ.ς οοπρ. Ῥοτηλητάγ, /ηέ. 

ν. 10, ϱ. 217: ἴ]α Αγροςι]ο Ία0ος ν/αΒ 

ἀϊτοσιοὰ {ο 1ο (π]αίαῃς, αοπα]]γ 

τοαςηοά {]οτη, απά «ο Ἠαά ραδςεὰ ὁπ ἴο 

έλοτη. 

13. γίνεσθε ὧς ἐγώ] “Ἠοορπιε αδ 

1 απις αΠοοοπαῖιο αρροα] οπ]]πσ οἨ 

{ποπα {ο ἴτοαί ἐΠποῖτ Αροσι]ο γη τοςὶ- 

Ῥτουϊεγ (506 Ώο]ουν ), απά τοπηϊπάΊησ {ποτα 

οΕ ]ιοῖτ {ΟΥΠΠοΥ Ίονο απά τονοτοπςθ {0Γ 

Ἠΐπη, ὅτι κἀγὼ ὧς ὑμεῖς] 

εφίποε Ι ᾖανε Ὀθοοπιὸ αἱ Ίο αγε; ἆϊδ- 

αμαξῖνο Ποπι σασί αιτσοά οπ [16 

ρτοιπά οἱ Ἠΐ ον ἀοτε]οιίον οἳ Τε 

οοπιρ. 1 Οοχ. ἱκ. 20, 21. Ίγο εχαοῖ 

φομτἰπιοπί οοπνοεγοᾶ ὮΥ (Ἴχορο ννοτάς Ίαβ 

χεσσ]νοᾶ βονοτα] ἀλοτοπι οκρ]απαίοης. 

ΟΕ ἴἼιοεε (α) ναί οἱ ἴ]να (τους οχρο»- 

Π{ογβ ---- έ 1 ννας ο,σθ α Ζορ]οί {οι Πιάαίσπη, 

35 Ύο ποὺν απο’ (ταῦτα πρὸς τοὺς ἐξ Ἴου- 

δαίων, 01ΓΥ5.) --- ἶδ οροΏ Το ἴ]ιο οὐ]εσίῖοτ 
ναί. ἤμην ("Γι που αππρΙας 8η) 

νο] Ἠανο ἴ]ας 5οεπιεὰ α)πποςί α ΠθςθΒ- 

βάΤΥ Ἱηδοτιίοῃ (Μ1ογ.): οοπιρ. δέ, αά 

ὤνγωο. ὃ (ΎΝεικι.), γίνεσθε ὧς ἐγώ, ὅτι 

κἀγὼ ἥμην ὧς ὑμεῖς. Αραΐπ (0) "ναί οἳ 

Ῥεπσοα], Εο]], αἰ., ἴἶναι 1 15 οῦ]γ α 5οτίρ- 

ττα] πο οἳ οκρτοςεῖης ννατπι αῇῇοσΙοπ 

(1 Κίπσς αχ. 4), ἓ ο. Ίονο πο αδ Ι 

Ίονο γοιι, 15 οστίαϊπ]γ ποί 1Ππ ἨΒΓΠΙΟΠΥ 

ντ λα 15ο ΟΙ γίνεσθε, παπά 5] Ίεςς 

Ντ ἴπο οοπῖοχέ, Ἠστο αγ) ε)ιοπδίοπι 

(Φοβοῦμαι ὑμᾶς) ταῖηον ἴ]απ ἶουο 15 Ὕν]ας 

15 αἲ ρτοςοηί αρρεγπιοςί Ἰπ ΤἩο ΑΡοςί]ο”5 

(Ἠιοισηίς. Τε 5οοπις Ῥοδί ΤἨοΠ, (ο) να 

Ἐτ., ο Ν., απᾶ πηοδί ΤΠΙΟᾷσΤΠ 6χΡρο8- 

11015, {ο τοσατᾷ Τπο εἸα1δο αξ υτρῖησ α 

6οιΙ5ο οἳ τοςΙργοςῖίγ ΟΠ ἴπο ρατί ο[ ἴ]α 

(α]αίαπς οοιτοεροπάἶπα {ο πα νἨῖο] 

Ἰαᾶ δει. Ῥιχδιιοά Ὦγ ἴηο Αρορί]ο; “ἢθ- 

60Π16 {οσο Ποπ σιάαϊῖσπι Ίο πο, {οτ 1, 

{λοιισΏ α παῖῖνο ἆονν, Ἠανο Ώούοππθ (απᾶ 

απι) α Οοπί]]ο Ίο γοιι, «Ι απΏ τοῖς ἀνό- 

μοις ὧν ἄνομος (1 09. κ. 21) ποιο, οι σ]ι 

περισσοτέρως (πλωτὴς κ. τ. λ. (6. Ἱ. 14) 

ἴλοη ;᾽ 50ο Νοαιπά. 1 αέύισ, Ὑοἱ. 1. Ῥ. 

233 (Βοππ), απᾶ Γγισφολ. Όριδο. Ρ. 

233 5η., ὙἼλθτο 1ης Ῥαβδασο ἶς ΡΗ]]γ ἀἱδ- 

ουβθες. ἀδελφοί δέοµαι 

ὑμῶν] 'ὀγείλγοη, Ι ῥοδορο] Ίο; θἈτηςςέ 

οΠΙΤοΗΙΥ {’ νοτΏα περιπαδη, Οτοί.) Ῥο- 

Ἰοηπσῖηπσ ποί {ο Ὑ αι {οἱ]ονν, --- ποισ] 

5ο {α]κοτ Ὦγ ΟἨτν»., αἰ., απ αἲ] ἴ]λο αη- 

οἶοπι Ὅν., --- Ὀσε πε νν]ας γοσεΙΕΒ, 35 

ἴ]πο δέησις ἵς ἵη ἴο Ετδί απᾶ πο ἴπ ἴ]ια 

Ἰαδί Ῥογίίοπ. ΤΗ Ῥηξδασο ἵ9 οιγίοΙΒ 88 

οπ6 1Π ΥΥΗΙΟἩ ἔῑια Ῥοδί αποϊοηῖ, απά ἔηα 



Οπκς. ΡΝ ΙΟ, 15. 

ἀδελφού, δέοµαι ὑμῶν" 

αλΙΕΙΑΤΙΑΝΕ, 

α) / ) / 

οὐδέν µε ἠδικήσατε' 

101 

15 ρἴδατε δὸ ὅτι 
. ) “ ω Δ . ὅ ς ο Ν / 

δι ἀσβένειαν τῆς σαρκος ευὐηγγελισάµην υμῖν το πρότερον, 

Ὁοδί πιοάστῃ Ιπίαγρτοίσς, α16, α5 Ἠαρβροης 

Ῥιέ νοτγ τατε]γ, ἵπ ἀῑτοοί ορΡοίΙοπ ἴο 

οαςὮ ο{μογ, οὐδέν µε ἠδική- 

σατε] Ίο ἴπ)ιγοῦ ιο πι ποίλις; αἷ- 

Ἰηδίοη {ο 1λαίτ Ῥαςί Ὀο]λανίος α5 α ΤΟᾶΣΟΠ 

απά πιοίῖνε νἩγ {Π6γ 5Ποιι]ά πονν αοσοἆα 

{ο ἴ]ο επίτεαίγ ]δί αχσοά; «Υο ἀῑά ποί 

Ιπ]άΤο ης {ΟΥΠΙΘΣΙΥ, ἆο πο Ἰπ]αχς πω ΠΟΥΝ 

Ὦγ τοῦηκίῃᾳ {ο αοί α5 1 Ώοδοσς] γοι Το αςῖ.᾽ 

1ο οοππιθοτίοι ἵδ ἴ]ας, αξ ἴ]ιο ρατα]]αΙ 

αοτϊδί5 ἠδικήσατε, ἐξουθενήσατε, ἐξεπτύ- 

σατε, 866 ῑδίίποί]γ {ο βαβσεδί, ΥοΤΥ 

εἶοδο ντ] ναί {ο]]οννς, Υοτ. 19 απά 14 

(ὙνΠΙΟἩ. τοἙ]]γ πλακα πρ α θἶπσ]ο ρετῖος) 

{ουπιῖπς α «οτί οὗ απθ(Πμειίσα] πιοπαῦες 

(56 Ὀο]ον)) {ο ἴΠο Ῥγεδοπί οἶαιςδο, απά 

Έχε αογ. τείαιτίηπςσ ἴο {Πο Αγροεί]ο Βτοῖ 

ν]κις, λε δια] ΙπεγρτοίαίΙοπ 

έτποτο ἶ5 ποίλῖπσ Ῥεγεοπα] Ῥείνιθοῃ ιβ” 

(δηλῶν ὅτι οὗ µίσους οὐδὲ ἔχβρας ἦν τὰ 

εἰρημένα, 0Ἠ1Υ8.) 1δ Ὀοιμ αχερείιϊσα]]γ 

πη{επαῦ]θ ({Ποτα Ύναδ πο ἔχῶρα ἵπ ναί 

Ώε λα 5αϊά Ὀί 1ο τονοιςϱ), απά σταπῃ- 

π]α(Ιςα]]γ ρτοσατίοις α5 Ἱπιρ]γίης 1π 

ἠδικήσατε εἶί]μει ἴἨε {οτορ οἱ α Ρτεδοπί 

οι Ῥετίεοί. μα Ιπίετρτ. τερτοάιιοσά Ὁγ 

Ἠείής, δέµᾶ. µ. Κγέ. 1830, Ῥ. 109, «γε 

Ῥανο ποῖ {π]ατεὰ πε, Όις Ολεῖςί ” (« πΙ]] 

πο ρηναἴἶπη ]ωρϊςεῖς,” τος.) Ἱππρ]]ος απ 

επιρῃαδί5 ΟΠ µε ἨΝΠΙΕἨ ἆοεςθ ποῖ 866Π1 ἴο 

εχῖδί (οὐδὲν ἶ5 5ατε]γ {ο οπρ]αίίο νγονά), 

οπᾷ εηΙα]1γ {οπάς {ο ΙπΊπσο οἩ {1ο {οχοθ 

οἱ ἴ]ιο αοτῖδέ. 

19. δέ] «δι γο ποιον 

εεοῖῖς ροζίας:). ορροβίέίοη, πο 80 ΠΙΙΙΕΊ 

οἱ εἶαιδος ({ΐς γου]ά Ὄο οὐκ --- ἀλλά, 

6ΟπραΤθ6 0ἨΤΥ5 }, 45 οἳ {πο κοπ{ϊπιεη{ς 

οοπνογοᾷ ἴπ {λα ρτοζθάίπσ εἶπιξο απά 

1η {16 Έννο Ύογθος ννλίσ]Ἰ Ίοτο {ο]]ονν : 

«νο 1 Πτδί «αΠΠθ 4ΠΠΟΠς γοι, απᾶ {λαί 

οἴδατε 

υπάετ γίησ οαἰτοιπηδίαπος» {ο γοι, {4χ 

Ίτοπι Ἠτοηπρῖπς πηθ, Υε τοοεϊνοά πιο α5 

8η 8πΠσο] οῇ αοᾖ. δι ἀσφδέ- 

νειαν τῆς σαρκός] “οπ αοθοιωιέ οί 

τοθαΛγιοδὸ οἱ {ο Πεκ], ἱ. ο. οἩ. ΟΠΕ 

ΟΕ 8οπ1ο βἰέ]ποδ ος Ῥοαί]γ ναό», 

ν΄] σαιαδοὰ ἴλο Αροδί]α {ο βίαΥ Ιοησος 

ψΙἩ μα (ἀπ]αἶαπς ἴἼναη Ίς Ἰαὰ οτἰσὶ- 

πα]]γ Ιπίεπάσά, απά οἱ ν’ΠΙέὮ νο Ίου 

ποίλίησ Ῥεγοπᾶ ἴ1ο Ῥτεδοπί αἰ]αδίοι : 

966, 5 {ο Ἰεχίσα] 1δασο, που, γ. ὁ 

49. ο, Ῥ. 966, Ἐπιίζ. Ιέουι. ἹΠ. 26, Νο]. 

1. Ῥ. 197, απἆ, α5 {ο {πε Πϊδίοτίσα] Ῥτοῦα- 

ΕΙΠ(γ, ἸγἹοξε]οτ, 6Λγοπ. «Αροςέ. Ῥ. 90, 

απά Ο09ΠΥΡ, απά Ἠοννς. δέ. Ραιζ, Ὑ οἱ. 1. 

Ῥ. 254 (εα. 1). ΤποιρΗ, οἨ. ἴ]ο 

οπ6 Ἰαπά, ἵε πιαγ αἀπιττεάα, ἐναί ἴ]α 

Ἠπε οῇ ἀσπιατοαίίοι Ὀοϊνίοσι διὰ νι 

{μα 6οπ. απά υη(Ἡ Το αοσυβ. 15 οζαβίοΠ- 

811Υ 8ο {αϊπί {Παί, ἵπ 86οΠ16 {θὺ’ Ρᾶδεασος 

(εδ. Νεο), απ. Ιπίοτοπαησθα 

8Ε6Π15 τ6α]]γ {ο Ἠανο {α]επ Ῥίαςο (568 

εχχ. ἵπ Βίερα. Τλες. 8. Υ., οο]]εσῖοά Ὦγ 

Ῥιπάοτε, απά ἵπ Ῥτοαίδεῃ. Γιος. 6. ν., --- 

Ραΐ οχοερἰ Ηοῦ. ν. 19, Τον. ἵν, 11, απά 

ΔΡΡΥ. εν. χα. 11), 51] 1η τε Ρργοδεηί 

0.56 {Ἠθτο 8ΘΕΠΙ5 ποίλ]πσ «ο Ἱττοσοποί]α- 

Ὀ]ε γην λαο οοπίοχί (Ῥε]]ε, Ώασσα), οἳ 

5ο Ἱπιρτοβαβ]ο 1π. 18ο]{ αξ {ο Ἰοαά 5 {ο 

αἀορί αἰίποι οἳ (ο ἴννο οΠΙΥ Ῥοβῖυ]α 

(9) αἰετπαίνος, (α) απ επα]]ασο ΟΡ οᾳ5ο 

(Μει., αἱ.), ο (0) α {επιροτα] 15ο οί διά, 

5οἵ]. « ἀιτίησ α Ῥοτίοά οἱ ἰε]κηοςς. Το 

ἴο Βγςί ο8 ἴΊοβε {μενα ἵ5 {μα στεαί οὐ- 

Ἰθοίίοη {λαί πο οετίαϊη Ιπδίαπσς ας γεί 

Όοδεπ αἀάιεθά Ίποπι ἐπα Ν. ., --- ποϊτ]ου 

Ίομη νἰ. δἳ (56 Ἰμεκο ἐπ ἴοα.) που 

ΤΡΙ]. 1. 16 (960 ποῖες ἴπ ἴοο.) Ὀείης εχχ. 

η ροϊηέ; απά το (ὀ) {πε οηα]]γ να]ά 

οὐ]εσίῖοπ ἐλαί 115 εροσίες οἳ {επιρογα], 

ΟΥ, ΏΟΓΘ οττθοί]γ δρεακίπα, Ίοσα]. Πιεα]ι- 

Ίπᾳ, 6. 6. διὰ νύκτα, ΟΟΠΙΡ. διὰ πόντον, διὰ 

στόμα, οἵο., ἵδ οπ]γ {ουπά π Ῥοδίτγ, απἀ 

Ώιαί τατε]γ Αα; οοπιρατο Τεγη]ματάν, 

Β/πέ. Υ. 18, Ῥ. 256, Μαάνίςσ, αν. ὁ 69. 

Ὕγ[ε 8θεπι Ῥουπά {Ἠεη {ο πιαϊηίαϊη ἴ]ια 

εἰπιρ]ε παεαπίπσ ΟΕ {πο ννοτᾷ5, απά ἴο 

τείετ ἴο ουχ Ιςποχαπορ οἱ {1ο οἵτοιπι- 



αΔΙΤΛΑΤΙΑΝΕ. Οπαρ, ΤΥ. 14. 1053 

11 κ... ν ϱ”. ἡ . . . . / 
καὶ τὸν πειρασμὸν ὑμῶν ἐν τῇ σαρκί µου οὐκ ἐξο)βενήσατε 

οὐδὲ ἐξεπτύσατε, ἀλλὰ ὡς ἄγγελον Θεοῦ ἐδέξασθέ µε, ὡς Ἆρισ- 

14. ὑμῶν] Βο Τιασληι. Επά Τίδοι, (ο. 2) νι ΑΕ(Ο5 αὐάς τὸν)Ώιξα: 17. 89. 
611 1νωων Χαἱδ., ΟἸατοπη., Οορί.ς Όντ., Ἠίστοῃ., Αασ., Αποῦζες., Ῥοά]. (1εγον, 

Ἀασφε). Τικο]ιοπάογῇ (εᾱ. 3) τεπά µου τὸν Μι ΓΕΝ: αΡργ. ρτεαῖ τηπ]οτίγ οἳ 

1158.: Βντ.-Ε 1Η]. (αΡΡΥ. ντι, οἵ]λ.)ν Ατπανς 0Ἠ1Υ5., πάτε, Ώλαπα., ὐεαπι, (Τσο, 
Αολοῖς, Εγέσ. ΟΠ1. µου, «41.).. ἹΠπάερεπάει]γ οἳ το Ῥτοροπάεταπςες ος εχίοτηα] 

αλοτίίγ, Όλα «Ἠαπρο {Τοπ ἴ]λε επδίοχ ἴο ἴ]ια Ἱποτο ἀΠου]ε τοπάἶηςσ 8Θ6ΠΙ5 Αο Ό6ΥΗ 

ρτουκῦ]ς, ναί, ἵη. αρίτο οἱ ια ἰπίοτηα] οὐ]εσίίους οὗ Ἐτίτσ, (Οριωο, Ρ. 345 5ᾳ.), να 

σπα Ἠετο βοπτοε]γ Ἠεδίίαιο {ο αἀορί ἴ]α τοαάίπς, (ος πο ἴ]ιο Ῥυποξιαίίοη (966 
ποῖς), Οἱ Γιαοιαπ. Μ1 (Αρρεπά. Ρ. 61) τεϊτασί5 5 {οτηιες ορἰπίος, απά ἀἱδ- 
Ώποί]γ αἀνοσαίες ὑμῶν. 

είαπσς» ((τοεπ, ὤ». Ῥ. 900) απγ ἀμ- 

ου]{ίο {Ἡο εκρτοδδίοπ πΠαΥ αρρεαγ ἴο 

Ἰπνο]νο, τὸ πρότερον ΤΩΔΥ 

νο (ταηρ]αϊοᾶ οἰίποτ «/ογπιογίη” (Ώειε. 

Ἡ, 19, φοςἩ. κὶ. 10, 4ομ. υΙ. 61, 1κ. 8), 

οτ «(ια Ίγδέ ἐἶπιο᾽ [πρότερον, Ποεῦ. 1ν. 6, 

να. 9τ). Τπο Ἰαΐίοτ 5 Ρρτο[οταῦ]ο; {0Σ, 

45 Ἀ{εγος οὔβετνας, {ο νονᾷς ννου]ά Ῥε 

ευτρετβιους 1 ὃτ. Ῥαι] Ἰαᾶ Ὄεεη οπ]Υ 

Φ{1]] πο Ἠἡδίοσίσα] οοπο]Ιδίοη8 64Ώ 

εα{ε]γ Ὃε ἀταννπ ΠΟΠ {Πῖδ ϱΧΡΓΟΡΘΙΟΠ 

αἶοπο; 96ο Ἰγιεδε]οτ, ΟΛγοπ. «Αροδί. Ῥ. 

50, 2/1. 

14. τὸν πειρασμὸν ὑμῶν] “3ου 

5ο. «γοιτ ία], νλῖσἩ 

3Τ056, ος πηϊσηί τοαδοπαὈ]γ Ἠανο αΓΙΦΕΗ, 

Ποπα Το ὈοάΙ]γ ἹπβτπηΙίγ οἩ αοσοιπέ ο 

νμ]οἩ Ι ποπ ήρτετεά απιοης γοι; ἐν τῇ 

σαρκί µου εοα]εδοῖπς νη(Ἡ, απά {οτπήπς 

αη οχρ]απαίοςγ αἀάἰΠοπ {ο {1ο οἵπεννγῖδα 

εοεπιῖπσ]γ απαίσιοιβ τὸν πειρασµ. ὑμῶν; 

εοπιρ. 2 0οΥ. Χ. 10, ἡ δὲ παρουσία τοῦ 

οπς6. 

ζεπιρία( {οτι ,᾽ 

σώματος, ἀσβενής, καὶ ὁ λόγος ἐξουβενη- 

μένος, απιᾶ 566 ΛΙ (Αρρεπᾶ. {ο Ν. Τ,), 

Ῥ. 21. ΊΤ]ιε οὐ]δοίίοπ {ο (5 Ιπίετρτεία- 

Ποπ, {οαπάςᾶ οἳ. ἴλα αὔδοποορ οἱ {1ο ατί. 

Ὀείοτα ἐν τῇ σαρκί µου (Τνπσ]ς.), ἶ5 Ἄρτο 

ποί να]ίὰ, 45 πειράζειν ἔν τινι (6ΟΠιρ8ΤΘ 

Έσοσ]αξ. κχνΙ, ϐ) 5 αΡΡΥ. απ. αἀπιίεεῖΌ]ο 

εοπειτσίίοη 966 πας, (γ. ὁ 20. 2, Ρ. 

193, απιά πιοῖο» ον Ερή. 1. 15. Ιαελπιαήπι 

Ῥ]ασο» α Ῥετίοᾷ α[ἴετ μοῦ, απά οοππθοί5 

τὸν πειρασµ. ὑμ. νι νετ. 19: Ὀαί 5 

ἆοος Υοτγ Πτι]α {ο τεπιονε ἴ]ιε ἀμΠοι]ίιγ 

ἵπ ἴλε {ΟσπΊοτ ρατί οἱ {Πὶ νοτεθ, απἀ 

ππαΚος {1ο Ἰαΐίοτ ρατί Ιπίο]οταῦ]γ ἨαγςἩ 

απά αὐταρέ. ἐξεπτύσατε] 

Ιοαίλεα, «τοδριίςιῖς, Ὑυῖςδ., Οἶατοπι., 

«9 «ὀμ] [οὈοπήπας επΠ»] Ῥντ.: «ρ]α5 οί 

ἐκπτύειν παπα ἐξουβενεῖν, Ώου οΏΊπα 00Π- 

{επιρίαπῃ, ιά εἰ αροπιϊπαίοποτη αἶσ- 

πὶβσαϊ, Οτοῖ.; 9ε6 ΚΥΡΙΟ, Οὐκεγυ. Νο]. 

π. Ρ. 250. ΟΕ Όλε οοπιροιπιά5 οἳ πτύω, 

ἴλοςο ἐν απᾶ ἐκ ατο ΟΠΙΥ δεᾷ ἵπ ἴ]α 

καίιιγαἶ, απᾶ ποί, 85 καταπτ., διαπτ., 

ἀποπτ., ἵπ ἴπε ΠπείαρλογίσαϊΙ 5ΕΠ56; 5966 

Τῦεσ]κ, ΡΛγΥΛ. ϱ. 15 5α. ἘῬτοῦαῦ]γ, α5 

Ἐτίιζ. βαρσεςί», ἐκπτ. Ὑά5 Ἰστο ι5οᾶ 

ταί]οχ ἴ]ιαι ἴἨθ ΠΙΟΙΘ ΟΟΠΠΠΙΟΠ ἀποπτ. ὮΥ 

α Κῑπά οἱ α]Πτοταίίοπ α[ίετ ἐξ ουφενήσατε, 

έποπ γερτουαςΏῖς αι! γερριϊςής,᾽ ΤΙΟΤΘ ϱ5Ρ. 

45 α τορεῖἹ(]οη οἱ {Ἠο 54ΠΠθ Ῥτερ. ἵπ Ο0ΠΙ- 

Ροςϊϊοπ αρροατς {ο Ὀε απ΄ οεσβδίοπα] 

ελατασίετὶείῖο οἳ (ο Αρορι]ε αίγ]α; 

«οπηρατο Ἰοπι. 1. 17, χι. 7. Ὠε Ἠγοειίο 

{οε]ς α ἀλΠοι]έγ ἵπ ἐξουΦ. απᾶ ἐξεπτ. θ- 

ης αρρ]ιεᾷ ἵο πειρασμὸς οἩ ἴηε Ῥατί ο 

ἴλο (ααίαης. Ὑεαίι βιτε]γ, υν]οίηος 

το[οττεᾷ ἵο Με, Ῥαι] ος ἴο ἴμο (αα]αῖ,, 

ἴηο οχρτοξείον 15 εηια]]γ ε)Ιρίσα], απά 

πηιιδί ἵπ οἰίμος σα5ο Ἱπιρ]γ ἀεδρίίης ἴαί 

ννἨῖο]ι {ογπιοᾶ ος 5ασσεςίεᾷ ἴ]ε πειρασμό». 

ὡς Χριστὸν Ἰησοῦν] (ψεα) 5 

Ολγίδέ οέδις; οἨπιασᾶς, ἀθποίῖπς {πο 

ἆθερ αΏΠοοίίοιπ απά γοπεταίοη γη] 

νγἨ]ο] Ίο γνας τοσαϊνεά; οοπιρ. 2 Όος. 

ν. 20: ιο (α]αίίαπ5 τεοεϊγεὰ ἴ]ιε Αροξ- 
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α 5 5 ν ΠΜ. » ν η 
τὸν ᾿]ησοῦν. 3 τίς οὖν ὁ μακαρισμὸς ὑμῶν; μαρτυρῶ γὰρ ὑμῖν 

Ώο πο οπΙγ α5 απ΄ απσο], Ὀαέ α5 Όπο 

Ἠϊσ]ος απά πποτο σ]οτίοις (Πο). 1. 4), 

ενοι ἃ5 Ἠίπι γνλο γα {πο Τιοτὰ οἱ 

απηδο]ς. 

16. τίς οὖν] «Ο/ τολαί ιά ἔλοην 

βοἵ]. ἦν [Πηδοτίεὰ ἵπ ΤΕΙΚ/(ΠΕΑ) 1 πῃθ.; 

0Ἠ178.]: «φιαζῖ (ποῦ φιιαπία), Ἡ. 6. 

απαῦχ Ἰονῖδ, παπι Ἱποοηδίαης, ἐφίέιν 

εγαέ, Ἐτϊσ.ς 5οστονν{α]. οπς ΙΤ}, ΕΧΡΙΘΒ- 

Αἶνο ο {πο Αροςί]ε”5 τοα] εδϊηαϊο ο{ {πα 

παἴιιτθ ΟΕ ἐΠαῖχ µακαρισμός; οἴχεται, ἀπάώ- 

λετο" καλῶς οὐκ ἀποφηνάμενος, ἀλλὰ δι 

ἐρωτήσεως ἐνδειξάμενος, 11εοά. ΜΟΡ5. 

1Γ ποῦ Ὦαδ αἀορίεά, {οτ ννλίς] {ποτε ἵΒ 

βτοαΐος οχίοιπαὶ αιίποτίγ [ΑΡΟΡα; 

6 πῃςς.:. Ῥουυη., Ἀγχ. Ὑυ1σ., Οορί., Ατπι. 

αἷ.: Ὥαπι,, Ἠϊετ. α].], Ὀας ννλῖομ. 56οπης 

{ο Ὄδαι ενοτγ αρρεαταζθ ο{ Ἠανίησ Ὀθεῃ 

ἃ οΟΥΥΘΟΙΙΟΠ (τὸ τίς ἀντὶ τοῦ ποῦ τέδεικεν, 

ΈΠεοςά.), ἴπεπ ἐστὶν πας Ὦο βαρρ]εᾶ, 

απά οὖν ἴαϊκοη ἵπ 15 εν οοἰοοίίνα, 

πνηεγθας 1π ἴπο Ῥτεοδοηί οᾳ56, ναί Ἠας 

Ῥεεπ. «α]]εά {Πα νὶ5 οΠεπίυα {Α ἴαἷκαδ πρ 

πνλας Ίας Ὦδεη φαὶᾶά απά οοπΏπιθς 1, 

Ῥοπα]άς. Ογαίέ. δ 1932) 1δ πιοτο αρρατοη{; 

φοο Ιζ]οί7, Ώευα». Ὑοἱ. τ. Ῥ. Τ19, απᾶ 

ποῖθς ον ΡΛΟΙ. Π. 1. µακαρισ- 

µός ὑμῶν] λαο δοαδίίππ οἱ 3ο 

6βδεῶπεςδ»,᾽ «Ῥεαία(ς νεριτα Ῥρτα ἀϊσα- 

πο, Ῥοσα;: ἴπε (αἰαΠαπςδ {Πσαπιδε]νος 

Ῥεῖης οὐγίοιδΙγ ὨοίἩ {Ἡο µακαρίζοντες 

(ποῖ δὲ. Ῥαα] απά οίμετς, (δουπῃ., 6ΟΠΙΡ. 

ῦΠεορῃ.) απά {Ἠο μµακαριζόµενοι: 9886 

Ἔοπι. Ἰν. 6 (Ἠετθ λέγει τὸν µακαρισµόν 

--- µακαρίζει), απά «οπηρατα ΕΤΙ{7. ὧι ἴοο. 

Πο ποτά ἵ5 οσσαβίοπα]]γ {οαπά ἵῃπ θαἵ- 

Ἠοχ νυτ]ίοτς (ο. σ. Ῥ]αΐο, Πορ. τικ. 69 9, 

Ατὶδίοί. Πἱλεί. τ. 9. 9) απᾶ 15 οΕ 6ΟΠΙΠΙΟΠ 

Ο6ΟΙΙΤΟΠΟΘ Ίπ {πο (τοε]ς Πέιτσίες; 5οθ 

Ῥμϊσατ, Τ)οδαιγ. 5. Υ. οἱ. π. Ρ. 290 κα. 

τοὺς ὀφφαλμοὺς ὑμῶν) «39ου 

εὐ65, «οει]ο8 νοςίος Ὑπ]σ., ΟἸατοπῃ. ; 

πο «γοιΓ ΟΥ 6705, ΑιίΠ. (τοὺς ἰδίους 

ὀφφαλμούς), ἃ5 ἴἨο ατίῖε]ο απά Ῥτοποιιῃ 

ατα {ουπᾶ ἵπ {Πο Ν. Ῥ. οοπδίαπ{]γ α55ο- 

εἰατεά νι ὀφῷ., Νθτο 1ο επρηαδίς ἴ5 

Ἰπίοπάσά; οοΠΙΡΒΥΟ ἆ{οἨ. ἵν. 22, απᾷ 566 

ἴπα ΠΠΙΘΤΟΙΡ οχχ. ἵπ ἙΒτιάσυ, (οποογᾶ. 

8. Υ. Ρ. 6607.  Α]] ΙΠπίεγεποθ απ {ποπ 

{5 Ῥαδδασο τ]λαί ἴ]ο ἀσβθένεια οἱ ἴλο 

Αγοδί]ε ννα5 α ἀἰδοαδο ΟΕ {Πο 6Υ65, ατα 

Ἰπ ἴμαο Ἠϊσ]εςσύ ἀορῖοο Ῥτοσαοις5; 5θθ 

ΑΙ. ὕι ἴοο. ἐξορύξαντες] 

ελαυίπῃ Ρζισλιοῦ οιέ, «ογιϊβεείῖς οἱ ἀ4θ- 

ἀῑκεειῖς,᾽ Ὑπ]σ., Οἰατοπα.: Ραγςσῖρ]ο εκ- 

Ῥτοδείνα οἱ απ αοί ἐπιπιοαίαίοζη Ῥτῖοτ ἴο, 

απᾶ αἲ]. Όας γπεµτοποςς ν(Ἡ (λαί ο 

{ο ΕπΙίο νοτῦ; «ΟΠΙΡ. ΗΕΙΠΙάΠΗ, Τ1ᾳ6Υ, 

Ἄο. 224. Ἴλαϊ {με νετ ἐξορύττειν 

(6πεσταβραῦ, ἀοίμ.) ἵδ α «ναβιπι 8ο- 

Ίσπιπα” (ΜΤεΥ.) {ον πια οχτραίῖοι οξ 

{πο ογο (1 Ἀαπι. ΧΙ. 2, Πετοά. ντ. 116, 

είο.) πιαγ Ρειηαρς Όε ἀοαρίες, 45 ἐκκόπ- 
τειν ὀφβδαλμὺν ἵ5 τιδεᾷ ἵπ ϱ85ε5 αρρατεπ{]γ 

βΙπῖ]αν (014565 χνι. 21, οοπΏρ. 11οἱαΗ, 

Τοπαγίδ, 40), ἴλοιςδἩ ΠΠοτθ 6ΕΠΕΤαΙΙΥ 

αρρ]ίσοαῦ]θ {ο ἴπο εἴπιρ]ο ἀοδίτισίίοπ ο 

ἴλε οιδαἩ/; 566 Ποπιορί]. 24. 11, Ατίς- 

{ορἩ. Αμ. 24 (λίΦῳ), Ῥ]πίατεΙ, 11/00. 

11 (βακτηρία). πε (τεε]κ νοσαῦι]ατψ 

οἳ. {5 φιιθ]οοί ἵ5 Υειγ νατῖίοᾶ; 5ες ἴ]ε 

ΏΙΤΠΕΥΟΙ5 ΥΠΟΠΥΠΙΠ5 1π Βιίερη. Το. 

6. ν. ὀφφαλμός. ἐδώκατε] «γε 

τοοι]ᾷ Ίιαυε φἴνεπ , νο ἂν [Τοο. νε] 

2Η; πῃςν.] Ῥείπς τισμί]γ οπι[εζοὰ 

ν(Ἡ ρτεαί Ῥτεροπάεταίπρ ενἰάεποε [ΑΒ 

ΟΡΙΕΑ:; 5 πιδ.]; οοπιρ. ἆομπ χν. 29, 

κὶκ, 11. ΤΠ οπ]ἱςείοη ο{ ἴπε ατίςσ]ε 

Ία5 α «τῃείοτίσα] {οτοο (Ἠετπι)., απά 

ἀἰβοις Ώοπι ἴ]ε ραδί ἴθηςα τοἰέὈ ἂν, 85 

πιατ]ίηςσ Ἠποτθ ἀοβηίιο]ν {πο οεγέαὐιέψ 

έλαί ἴ]ια ενεπέ πιοπίιοπεᾶ ἵπ ἴἩε αροάο- 

εἶς ποιά Ἠανο {αϊκεπ Ῥ]ασα, 1 {Ἡο το 

εἰγΙοί]οπ οκρτοβ56ᾷ ος Ιπιρ]ιθά π ἴ]ε 

Ῥτοίαςίς Ἰαά ποί οχἰδίοά; 960 Ἠοτπι. ὤε 

}αγέϊο. ἄν, Ῥ. ὅδ 8α., Ῥεηπια]{ε]ά, γιό. 

ὁ Τ9, ρ. 155. μποιλετ τὶς ἀῑδιποίίοι 

ζαη αἶνίαγς Ῥο πιαϊηίαϊπαᾶ 1Π {πο Ν. 

15 Ῥεγμαρς ἀουρί[α], α5 ἴ]ιο {επάσπογ ἴο 

οπηζ ἂν ἵπ {Πα αροἀο»ίς (εδρεσῖα]]ν ντ] 

πα Ιππροτ{) ἵ5 οετίαϊη]γ α ἀῑξαποί {ρα- 

{ωτα οξ Ἰαΐετ ἄτοεὶς; 566 που, αγ. ᾧ 
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ὅτι εἰ δυνατὸν τοὺς ὀφθαλμοὺς ὑμῶν ἐξορύξαντες ἂν ἐδώκατέ µοι. 
’ ὥστε ἐχγἈρὸς ὑμῶν γόγονα ἀληβεύων ὑμῖν; 
Ὑοις Εαΐκο (οπο]νοτ οΡΙΥ 
εουτέγοα [ος κε]ῆκ]ν επ νε 1 Ζηλοῦσιν ὑμᾶς οὐ καλῶς, ἀλλὰ 
απά γο ατα Ποκ]ο, ἨΝουά Οναξ 1 ννοτο γι γοι, απά σοι] αἰίοτ τΏγ ἴοπο, 

49. 3, Ῥ. 275, απᾶ οοπιρ. Ὦ]]οπάί, 1,ευ. 

Βορἠ. 8. ν. κ. 1, }οἱ. 1. Ρ. 126. 

10. ὥστε] Μο {λοπῇ «νφοβ” 

ὙΥι]σ., Ο]α1οΠ1., ΟΟΠΡΟΩΊΙΕΠΟΘ (οκρτοςθοᾶ 

Ἱπτοιτορατἰνε]γ) ποπ ἴ]ο Ῥτοδοηί κίαίο 

οἳ εήηςσ5 α5 οοπίταρίεᾷ ντ] ιο Ῥα5!, --- 

«ο ἴἨοἨ, ἆ5 {Ππίπσς ΠΟΥ’ ρίαπᾶ, απι 1 

Ῥοσσπιο ΥΟΙΣ ΘΠΟΠΙΥ 2 οὐχ ὑμεῖς ἐστε 

οἱ περιέποντες καὶ Φεραπεύοντες, καὶ τῶν 

ὀφθαλμῶν τιµιώτερον ἄγοντες; Τί τοί- 

νυν γέγονε; πύὃεν ἡ ἔχδρα, 01Ἠ1γδ. 

ια εοπεοσιίῖνο {οτε Οἱ ὥστε 15 ΠΊΟΤΘ 
βίτοπσ]γ Ρτοςδοὰ Ὦ} ἈΙογοτ, νο αοσον- 

1ης]γ οοπποοίῖ5 {πο Ῥρατίῖο]ο υηἩ {1ο 

Ἱπ{οιτοσα{ίοη. τίς οὖν µακαρ., οἱ Νίο 

1 15 το Όο οοποσἰνοἆ 45 οκρτοεδῖηςσ {πο 

εροοῖα] οοπβοἹσπος, «ἶς 1 ἵη «οΠδθ(Ιεποθ 

οἱ {1ο απείαῦ]ο παίιτο ΟΕ ΥΟΙΣ µακαρ., 

εαῖ, οἷο., --- Ὀας {5 8οοπι5 {ο Ίπχο]να 

έλα ποορβεῖιγ οἱ τορατάϊπσ μαρτυρῶ γὰρ 

κ.τ. λ. 35 Ῥατοη{]οίϊσα], απιά. 566ΠΙ5 1658 

π αοζοτάαποθ Υ{Ἡ το εοπίοχί {παπι ἴ]ο 

6οποτα] απά πποτο αὐταρί τοίοτοηςο {0 

Ῥτοξοπί οἴτοιπηξίαπορ; 900 ΤΏε Ὑγοιία 

ἴπ ἴοο, Ίο 1156 ΟΓ ὥστε ΥΣ Ἱπ- 

ἴειτος. εοπίοησος ἶ5 Ὠτίαβγ ποίσοὰ Ὁγ 

ἸΚ]οί”, Ώευαγ. Νο]. 1. Ρ. ΤΤ6. 

ἐχδρὺς ὑμῶν γέγονα] ΄απι Ι ὔε- 
60πιο /Οι(Υ ΕπιοΠΙΗ, . 6. « )ιοδέῖο {ο 1/0ιί,᾽ 

πως ο ο ος 

(ὐοἵ Ἡ), ὁ π]παῖσις νοῦῖς, μ]σ., ΟἸατοπῃ., 

«Β]απάς᾽ [Τοϊπᾶ], οιἩ., Οορί., «Βτμ., 

Άτπη., --- ποατ]γ α]] τοσατάῖηςσ ἐχδρὺς 5 

15ος εαβείαμτΊνο]γ, απά αΡρη. αοϊνα]γ, 85 

1Π Ἠλοξί ΟΕ {λε Ἱάησασος αὖονο οἶτος {]χογα 

ατο {οΓΠ15 Νίο ννου]ά Ίανο ἀῑδιποί]γ 

εοπνογοά {1ο Ῥαδεῖνο πηραπἶπσ.  ὍΤηϊς 

Ἰαΐτοτ πποαπίης ἶ5 αἀορίοά Ὦγ ἈΤογ., ΔΙ, 

α]., απά 15 ποῖ ΟΠΙΥ σταπιπια(ἰσα]]γ αᾱ- 

πηὶς»]υ]ο (ἔχβρος, 85 {ιο σοπ. 5Ἰοννς, αοί- 

Ἰησ Ἠστο 485 α «πΏείαπ{ίῖνο), Ὀαί ο6γεπ 

οοπ{οχ{πα]]γ Ῥ]αιςῖο]ο, 5 ἴηαο ορροβίξἴοπ 

Ἰοΐνγθοι {ια {ΟΣΠΙΕΙ Ίονε οἱ ενα (4 αἱ άπης 

απά (λιαῖγ Ῥγοβοπί ανετείοη Ὑνοι]ά ἶναβ 

β66Π1 Πιοτο ΠΙΙΙΥ ἀῑερ]αγεά, Β.111 5 ια 

αοϊϊνα πιοαπίης γἱε]ά5 α σοοᾷ 86Η56, απά 

ἶς αἀοριοά Ὁγ πιοςί οἱ {1ο αποῖοπί Ὑν., 
απά αδ 1Ἴογο 15 ἄ]5ο εοιπο ρτουπά {ος 

Ῥε]ἰενίηςρ (αῖ ὁ ἐχβρὺς ἄνθρωπος (6Ἴεπι. 
Έεοοφῃ. 1. τθ, Τ1, «]]ο Ἱπήπαίσας Ἠοπιο”) 

γνας ποἴια]]γ α παπιο Ὦγ ννλήοἩ νε δι- 

ἀαῑςις ἀοεισπαίεὰ ἴ]ο Αροδί]ε, ἴ]ο αοίϊίνα 

πιρηπίης 18 {ο ὢς Ῥτοίεττοά ; 56ο Ἠ{]ροιί, 

Οἶσπι, Πἐουοφη., Ῥ. Τὃ, ποίθ, Ἠ16βε]ος, 

Ολιγοποῖ. Ῥ. 217. ἀληδεύων] 
εὖγ δρεαλῖπη ἔλιο ἐγιέλ, 5αἳ]. «Ὀεσαςο 1 

αροα]ς {1ο {τιῖ]; οὐκ οἶδα ἀλλὴν αἰτίαν, 

0ἨΤΥ5, Το ν]αῖι Ῥετίοά ἆοε ἴ]ε Ῥρατ- 

6Παρ]α τοίοὸ Οετίαϊπ]γ ποί (α) {ο ἴ]ια 
Ῥτοεξοπί Ἡρίδί]ο, α5 Ίο Αγροριίο οου]ά 

ποί ποὺ πουν ναί ο οβοοί ννου]ά 

Ῥο (Βο]οί(). ποτ (0) ἵο ἴ]ε ᾖγδέ ν]εῖῖ, 

νο. {16 δίαΐο οἱ {οε]ιης (νου, 12) νναδ 

8Ο νετγ ἀἰΙοτεπί, Ὀιιί (6) ἴο ἴ]να δεσοπι 

(Αοἲς αχν, 25), νου ο αάαίσπι Ἰαά 

ῬτουαῦΙγ πιαάο ταριά αἀναποσ; 8εα 

Ὑγιοφο]ετ, Οἠγοποῖ. Ῥ. 2. ΝΟ οὔ]θο- 

Ποπ ο.π Ὃς Ἱχσοᾶ ασαϊηςί ἴῃὶ5 {τοια (ο 

116 Οἱ ἴἩο Ῥγοδεπί (Ίπιροτῇ.) Ῥατίϊοῖρ]ε, 

45 ἴΠο αοῖοηῃ ἵνα ε]] Ἱαείπσ; 56ο 

Ἠλπος, (ν. ὁ 45. 1, Ρ. 504, Ἀομηπα]ε]ά, 

Φγπέ. ν 202, Ρ. 406, 

17. ζηλοῦσιν ὑμ.] ' (Πεψ αγε Ρα - 

ἴπφ οι οοιγέ, 81]. Πιν ατε εΠονίης 

απ. απχίοις Ζεα] ἵῃ νπηῖης γοι ονος 

{ο (ιεῖτ ονπ Ῥατίγ απ ορἰπΙοηδ: 60Π- 

εαδί Ὀθίννοσ 1ο Ἠοποςί {τατἩ{α]ποςς ος 

ἴπο ΑΡοβίῖο {οννατάς Ἰϊς οοπνοτί5, απὰ 

ἴλο Ἱπίσγοείθά απά κο]{-εουκίπς εοιτί 

Ραῖὰ {ο 1Ἠοπα Ὦγ {ο φιιάαί2ῖπς ἴεας]οίς. 

Ἔοχ απ΄ εχαπρ]ο οἳ α αἰπιί]ατ 1156 ΟΕ 

(ηλοῦν (’ εἶσ] οἴ [τὶς τ1πα {οπα, ΚΠΠΙΠΙΕΤΗ, 

Ἠοει. τα. Ῥαΐπι, 1η. 8. Υ.),--- Ἡετε 
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ἐκκλεῖσαι ὑμᾶς 

πεϊί]ος οκο]ιςῖνα]γ ἵπ ἵέδ Ῥαίίος 85οη5ο 

(2 Οοτ. κἰ. 2) πος γε ἵη 1 Ἡοιςθ 

(Αοίβ νΠ. 9: οοπρας 0Ἠ1γ5.), Ὀιέ 

Ἱπ ἴλαο ποιίταὶ πιθαπίπς οϐ εραγίης 

οοισί {ο («Μιπάίο5ο απιὐίο, Επιζ.), 

-- κοο Ῥ]αί. νπ. 762 (οἶιοὰ Ὁγ Επίσ.), 

ὑπὺ χρείας τὸ πρῶτον ἔπονται καὶ (ηλοῦ- 

σιν, ὕστερον δὲ καὶ φιλούσιν. 

ἀλλὰ κ. τ. λ.] παν, 
ἴλει ἀεθίγε {ο οὐοζιάο Ίοιις Ἰεγ ποῦ 

πηθγο]ν {ο]]ονν ο Ρροβίάνο αι 1655 ἆῑςδ- 

Ἠοπογαῦ]αο  σοµ15α6 οἳ ᾖπαλιαῖπς γοι 

4πΊος {Ἠοπηδο]νος [γγ. τοιᾷς ἐγκλ., 

Ῥαέ αΡΡΥ. οΙγ οπι παϊξία]κε] Όταί ἴ]α 

Ῥαδογ απά πποτο ποσαϊῖνο οπο ϱί οτο]α- 

ἐκκλεῖσαι 

Ἰηπσ τοι {οπι οἴμεις {ο ηλα]κα γοι {5 

σοιτέ ποπ. Τα οππὶδδοπ οἱ α ϱεη. 

αἲίον ἐκκλ. (5εο ΙάίΥρκε, Οὐς. τ. 151) 

ηα]κος 1{ ἀμΠοι]έε (ο ἀοείετππῖμο {πο οὔ- 

Ἰθοῖς /γοπι το]ίσ]ι (λα {α]δ (ἴεαςποις 

βοισΏίύ {ο οχοε]αάο ἴ]οδο Ποπ {ΊΠογ 

α{Τοσίεᾶ, απά Ία5 σαιιδεᾷ {πο ο]]ρεῖ {ο 

Ῥο βαρρ]σά ἵπ νατίοιςδ ναγς; 6. . τῆς 

τελεία: γνώσεως (0Ἠ1γ8.), ΄α ΟἨτὶδίο οὐ 

Πάιιζὰ οἶαις” (Ταἴποτ), «αὉ ας οπιπ]- 

Ρας”. (8οποίτ), "ο οἴχοι]]ς εαἶς,” ὅ. ο. «ὮΥ 

᾿αΠεοίίησ οκς]ηβίνειθε» {ο πιακο γοι 

εοιτίέ {ποια ” (Ίζορρο, οοπ.ρ. Ώτονῃ), --- 

Έα Ἰαδε Ππσοεπίοις, Ὀας αἲ] πιοις ΟΥ 1698 

ατριίταχγ. Τα οΠΙγ οἶαο αβοτάεὰ Ὦγ 

{πο οοηίοχί 15 {Πο Ροδίοπ ΟΡ αὐτοὺς, 

ΝνΠΙΕὮ βασσοςί5 α πιαγ]κοὰ Φεγβοπαῖ απ- 

Ώπορίς, απἆ {ο 1156 ο ἐκκλεῖσαι, ΝΠἰσ] 

ΒΟΘΠΙ5 ΊΠοχα Παί{ιτα]]1γ {ο τοίογ {ο Ππ]- 

Ῥοτς ος α οοπιπηιπΙίγ (Μοεγ.) ἴἶαη {ο 

απγιηίης αὐδίτασί ος ΙπάΙνιά πα]. 

Οοπιὐϊπῖης {]οδα Ίννο οὐβογναίίοης, Ίνθ 

ΏΙΑΥ Ῥ6Παρς πἩ ῬτουαβΙΠίγ οχτοπἆ 

Ί]ια τοίοοπσθ Ίοπι δὲ. Ῥαι] (οᾱ. 1, 

Ἐτίζ.) ἵο τ]αί οῇ έἶο «οαπάοτ ροτίῖοπ οϐ 

Όλα Οτο] νε] ννἨίοἩ Ὦς ἵπ {λποισ]Ώί 

αδεοσϊαίο5 Ἠϊπιδα]{, αιιά Ποπ ννλΙε] α 

τονοχί5 Ῥασ]ς ασαἴπ Το Ἠἱπιδο]{/ 1η νου, 18. 

Ίο πποπιοη{ οἱ ἐλοισ]Ώέ, Ἠούγοναι, τοβί5 

16811 οἩ {1ο υογὀ, πο οπ {πο οὐ]οοίς έο 

14 

αΑδΤΑΤΙΑΝΡΘ. 

Ἀελουσιν, 

105 

ίνα αὐτοὺς ζηλοῦτε. 

νἨίο] 16 π]αΥγ Ὀρ (λουρ]Ώί {ο τοίοτ. ΓλΠο 

(α]αίαπς Ὕνοτο οουτίεά, απά (]αί οὐ 

καλῶς, η ΘΥΟΙΥ νΑΥ; ἀῑτεοί Ρτο»ο]γ 12- 

ἴπο ΟΠ ἴηἩο ρατί ΟΕ (ᾖεδα {οασμοις (1 

Ώλογ Ἰπαά Ὄθει βἴποστα 1π {Ποίν 6οΠνΙ6- 

Πομβ) παὶρλέ Ίανε Ίοτη α δεπιῦ]απορ ΟΕ 

Ῥοΐηος καλόν: 1Ποαῖτ «0186, ἨοΝΘΥΟΥ, ν/α5 

χαίΏοχ (ἀλλὰ) ἱπάίτοσί, Τν Ὕνας {ο ἐδοίαίο 

Εχαῖν νΙοπῃΒ, ἐλαῖ 1π 1Ποῖτ Ι5ο]αίίο {ΕΥ 

πηὶσ]Ώί Ὃο {οχεσά {ο αΠαοῦ {ποδο νν]ιο (]νιι5 

ἀἰδλποποςί]γ αΠεσίεᾷ {ποπι,. ᾽Αλλὰ ἴπιι5 

Ῥή6δογνθς 15 Ῥτορετ {0166, απιά Ώδύοπιθς 

Ρτασ(ἶσα]1γ σογγεοέζυο; 866 Ι]οι”, Ιδουω. 

γο]. τ. ρ. 2, ὃ, Πππυπα, Ραγέμ. Ν οἱ. 

1. Ρ. 96. Ί1]ε τεαάϊπσ ὑμᾶς νο] 

Ία5 11] 8οππς {εν ἀείοπάςι» (Ξεμο]οί, 

Πίπέδ, Ῥ. 96, «οπιρ. Ὦε ἩΨ.) αρροαϊτς Το 

Ἰανε Ό6οι α οοπ]εοίιτο ο Ώεζα. ΤλΠοισΗ 

φαΐᾶ το Ίανο Ὀθοι αἶπορ {ου 1 α {ου 

Πῃ58., {Πο αδβοτίῖοι οἱ Βομπο]Σ, ΄ ἡμᾶς ϱ 

οοᾶᾷᾱ. τοσσπ{. /εγε οπιπθις᾽ ἵδ α ϱΟπΙ- 

Ρἱοίε πηὶ-ε{αίεππεηί, ζπλοῦτε] 

επ ογάσ ἐλαί Ίο πια σεαἰοιιδ/ α[γεοί 

ἔλεπα ;) Ῥιχροδε ΟΓ {Πο ζηλοῦσιν οὐ καλῶς, 

ἵνα πο Ὀοίπς αἀνοτοῖα] (« αδί, απο ἵπ 

βίαΐιι, Ἐτίζ., Μεγ.), Ὀπί πο βἰππρ]ε 

οοπ]αποίΙοῃ, Ὠετε α5 αἰσο ἵπ 1 ΟοἨ, ἵν. 6, 

αβεοσϊαίεᾶ ν(Ἡ {πο Ἰπάϊο,, 26) δο[ωοίδ- 

ηιίπε; 3906 Πε, ». ὁ 41. δ. ρ. 259, 

απά «τοοῃ, (4. Ρ. Τ9, Νο σα]]5 αἴίαοῃ- 

Ποπ {ο {μα {αοί ἴλαῦ Ὀοίῃ εο]α.οἴδπας αρ- 

Ῥοαχ 1π α οοπίτασίεἁ ναιῦ, το {16Υ 

πη]σΏί ορτίαϊπ]γ Ἠανο πποτο θα5ΙΙ1Υ ος- 

ουπτοᾶ, Ἡσοπίε]ά οἴίον α5 α- ρατα]]α] 

Οἶσπι. Ποπι. κ. 16 (τοαἆ ϐ), ἵνα ὑπῆρχεν, 

Ῥιαέ {πο ρτουθάϊπςσ οἸαμςδο, εἰ Φέλετε αὐτὸν 

ποιῆσαι, 866ΠΠ5, δΙτις(ΙΤΑΙΙΥ οοπβἰἀστεᾶ, 

ἵπ οβοοί οημἱνα]θπίέ {ο εἰ ἐποίησεν, απά 

ὑπῆρχεν ΟΠΙΥ ἴα Ἱππροτί «ἶπ 1ο Ἱτηίὰ 

νο] 1π{οοίᾶ,) -- ἃ Ίδασο ΑΡΡΥ. ποί {Δ- 

πηϊ]ίατ {ο {Πῖ5 οκΡροβίἴοχ (566 Ρ. 151, απᾶά 

εοπαΡ. ποίθς οἩ ο]. Π. 2), Ὀας Ῥοτ[θοί]γ 

γοσι]ατ απά Ἰάϊοπιαίίος 56. Μαάνίς, 

πέν 191, Βομπια]ίο]ά, 51/4. ὃ 143, ρ. 

294. Τ{ πιαγ δε τεπιατ]κεὰ ἐλαί {1ο 

Ὕλλσι. .. όκονί. 

΄ 

' 



100 αλΙΑΤΙΑΝΡ, ΟπλΑε. ΤΥ. 18, 19. 
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3 καλὸν δὲ τὸ ζηλοῦσἈαι ἐν καλῷ πάντοτε, καὶ μὴ µόνον ἐν τῷ 

παρεῖναί µε πρὸς ὑμᾶ». 

λῆες, απά π55. (21933 [ζηλῶτε], ΟΠΙΥ εχ- 
οερίιο) αἲο αΠαΠΙΠοιις ἴπ. ἴ]νο {πάίσ,, απιὰ 

Όλα αἲ] ἴ]ιο αποϊιοπί Ὑν. αρρεαχ ἴο Ἠανα 

τοσητὰεὰ ἵνα ἃ5 ἃ ϱΟ/] ΠΟΙΟΙ. 

18. καλὺν δὲ τὸ (ηλοῦσδαι 

κιτ. λ.] "μέ ἐξ ἵν Φου {ο ὃε οοιγίεά πι 

α ϱοοᾷ σαν αί αἲ ἐἶμιεν; οοπίγαρίοᾶ 

εἰαϊοπιοπ{ί οἳ ναί 1 ἶδ {ο Όο σοιυτῖθὰ ἴπ 

α. σουᾷ απά Ἰαδίης ΠΙΠΠΠΟΣ, Ἴ]οτο 15 

εοπιθ Πττ]α οὐδοιιπίγ ἴπ. Ομ νοιςε ον1ης 

1ο ἴ]ο ετιάἶοὰ απιά εατασίοτῖςίῖο παρονο- 

µασία (6οπαρατο λπος, (γ. ὃ 68. 1, Ρ. 

6600) νο τησ] ἴ]πο ἔθεπην 1π νίο]ι 

1ΐ 15 οχρτοεδδεᾶ. ΑΔ {Πο οχρ]απαίίομς ος 

Όλο Ύ6υδο ἆτο εοπιον/]μαῖ νατὶοά, ννο ΠΊΣΥ 

Ῥετλαρς αἀναπίασοοιιδΙγ Ῥτοπηϊδο {1ο {ο]- 

Ἰονίηρ Ππίαίίοπβτ--- (1) «ΔΙ Ππίοτρτο- 

{αΐϊοης ν΄ ΙοὮ ἆο πο Ῥγοξογνο 0Π6 ιΠ]- 

{0ΥΠ1 Ππδαηῖης ΟΕ (ηπλόω ἵπ Ὀοίλ νΥουςθ8 

(ο. σ. Ἠὔς]ς., πιά ενεν ο Ἠγ. απ Επι.) 

πΊαΥ ὃο τε]οοίοά: πτοπα Ὑνηίσὰ Τε ννοι]ά 
βθεπι {ο {ο1]ουν ἴ]αί ἐν καλῷ ἆοε5 πο 

ῬΡοϊπί {ο ἴο ϱΡΊΏστο οἱ {6 ζηλοῦσθαι, ἴπ 

Ένα 8εη8ο6 οἱ {1ο ντος νήσο οα]]εά 

ουέ {ιο {οε]ΐπς (ἐπὶ τῇ τελειότητι, 1116- 

οΡ]., οοιπρατο ο Ἠγ).), --- α5 {Πὶ5 ννοιι]ά 

Ῥταστίςα]]γ σαδο (ηλοῦν ἴο Ῥα55 {ποπι 18 

πεμίτα] πιοαπῖης / απιθῖτο, {ο {Πο ΠΙΟΤΘ 

τοειτὶοῖοὰά “αἀπιϊτατί, ---- Όας 18 το ὃο 

τοπατάσὰ α5 εἰπρὶγ αἀνοατυῖα] (6οπαρατο 

Ῥοτη]ατάγ, δψπί. ν. δ. Ὁ, Ρ. 211), απᾶ 

Ῥοτ]αρς α5 νατ]οᾷ οπ]γ Ίοπι {πο Ῥτοσθ- 

Ίησ καλῶς ἵο Ἰατποπίζο κτιςτα]]γ 

ν(Ἡ {1ο {ο]]ογίπα ἐν τῷ παρεῖναί. (2) 

ζηλοῦσθδαι πιἉδί Ὃς τοσατάεὰ αξ ρα», 

(οοπιρ. ΒΥτ.), ποῖ 5 α π]άἁ]ς, οφ αῖν. ἴπ 

86Ἠ5ο {0 αο!Ίνο (Ύα]σ., ΟἸατοπ]., άο(1.}, 

45 πο ονἰάεπορ ΟΡ Β16Ἡ α δε ΟΕ (ἠλοῦσβαι 

Ἰα5 γεί Ῥοθεπ {ουᾶ., (5) Τ]ο ου]εεί ος 

(ηλοῦσβαι παιδί ο {λε (αἰαέίαπα, 35 ἵπ 

νοτ, 1Τ, απἀ ποί (5ι.) Βι. Ῥαυ]. (4) 

ἐν τῷ παρεῖναι 18 ποῖ {ο Ὦο Ί8Π8- 

Ἰαοὰ 2γοερεοέϊνεῖψ (Τεἳ]α), Ὀπίέ πιαδί 

ΠΕΒΙΙ ΒΙΠΡΙΥ «νεα 1 απα γη} γοι.” 

19 / ΔΑ / 2} / ” 

τεκνια µου ους πάλιν ὠόδίνω αχρις 

ΊἨναδ παττοννοά, ἴποι, ἴλο πποαπῖηπς 

ννοιι]ά 8ουπι το ος, «θα 1 ἵ α ροοᾶ 

Ός {ο Ὃο οουτίσς, ----ἴο Όε (1ο οὐυ]εοί 

οϐ (Ἴλος, 1 ἀπ Ἰουςδί γναγ (α5 γοι ατθ 
ΒΥ πιο, [ποιρι πο Ὁγ Όλοι) αἱ αἲἰ {ἱπιοβ, 

απά ποῦ ΠΙΟΤΕΙΥ Ἰαδί νν]οι 1 Ίαρρεῃ Το 

υο να γοι,. 18 (ηλοῦσβδαι ἐν καλφ 

{οτΠΗ5, 5 1τ στο, α «οπηροιιά Ίάεα --- 

(ηλοῦσβαι καλῶς (Τε1]6), απιὰ 15 ἵι ειτίος 

Ἀπλτ]λοδί5 {ο ἴο αοἲ. (ηλ. οὐ καλῶς ἵπ 

{πα Ῥτουεδϊπς νο; 5ο Ἰνιεδε]οτ, 

ΟἼγοπ. 4ροδί. Ῥ. 218. πρὸς 

ὑμᾶς] ιο Ίου, ἴλνο Ῥτίτπατν ἰάεΒ 
οἱ ἀιοστίοι 5 {τειοπ{]Υ 1οδί εἱρῃί οἱ, 

οεροσἰα]]γ υγ] Ῥογεοηδ; οΟΠΙΡαΤτε ζοἨπ 

Ἱν Ἡν 1. 1Ἴμοςς. 1. 4, 2 ΤἩ655. 1. ὄ, απᾶ 

566 ποίο5 οἨ 6], 1. 18. 
19. τεκνία µου] “πι ο ολῖ- 

ὤγεπ; αρρτορτίαίο Ἱπίτοιοσίίοηπ {ο ἴμα 

{σπάει απά αΠεσοπαῖο αἀάτοςδ ννΠίσ]ι 

{0]1οννς. Ἰειοχί, Φολιοίς, Π,αολπιαπ, Απιᾶ 

οἵποτ οχροβίτοι απά εἀ[ίοι οοπποοῦ 

ἴλιοςο ἵννο ννοτὰς ὉΙΙἩ νο, 18, ρυάπςσ 

α. «ΟΠΊΠΙΗ ΟΠ]Υ α{1ἴογ ὑμᾶς. ὮΥ 5ο α 

Ῥιποιαθίοπ (5ασσοείοᾷ ῬτοῦαβΙγ Ὦγ α 

ἀποα]ίγ {οι ἵπ 1ο ΙάἱοπιαΏο δέ, νο. 

20) ια ν]ο]ο οε[εοί ο {πε Ῥτοδεπί α- 

ἀϊθες ἵ5 Ἰο5, απἀ {πο οαἶπι απά βοπη- 

Ῥτονοτοία] οοπηπποη{ οἱ νοτ. 18, {ο νἨῖσ] 

1 πονν {ΟΓΠ15 516Ἡ α 5αἀάεπ απιά {οπάοτ 

οοπίταδέ, γΥοπκοποᾶ Ὁγ ἴ]πο αἀάίον ος 

8η Ιποοπσταοις αρροα]. Ίο αΡΡτο- 

Ῥτίαίο απά αΠοσιιοπαίθ τέκνια (ΟΠΙΥ Ἰοτο 

ἵπ ε, Ῥαπ], Όας οἵοἨ ἵπ τι, φομ). 18 

«Ἠαπσοά Ὁγ 1αο]π. Ιπίο τέκνα [οπ]γ 

νι ΡΕ], Όαι τίβ]Ιγ τοίαϊπεά Ὦγ (ια 

πησ]οσΙ(γ οἳ τεσθηί ο 1ίοι, 

ὠδίνω] 'Ι απι ἵπ ἐγαναῖς ποί «ἴπ 

Ἱ{στο σερίο) (Ποϊπείας, Έσεγο. ϱ. 434, 

οοπιρατο Α]),---ᾱ παθαπῖπσ {ος νλίσ]ι 

Ίοτο ἶ5 πο βαἲἰς/αοίοτγ α]λοπίγ ἴπ ἴ]ιο 

Ν. Ἑ, ος λαο Τ,ΧΧ, Όιέ αἰπιρὶν «ραγίι- 

το) Ὑμ]ς. Οτο, Ἂνι Ώλωο [δυπι 
Μώ 



ΟπΑε. ΙΥ. 90. 

οὗ μορφωνῇ Χριστὸς ἐν ὑμῖν, 

αΔΙΑΤΙΑΝΡΘ. 10τ 

9 ἤνελον δὲ παρεῖνωι πρὸς ὑμᾶς 

ἄρτι καὶ ἀλλάξαι τὴν φωνήν μον, ὅτι ἀποροῦμαι ἐν ὑμῖν. 

Ρατωτίοπς]. Ἀψτ., Ι πο Ἰάσα, ποῖ 5ο 

Τη] οἳ Το Ραΐη, 48 οἳ ἴπο Ίοπς απιά 

οοπίπαοις οβοτί οἳ ἰαναί]; 566 ΘΧΧ. 

ἵπ Τι005ΠΟΣ, Οὐ8. Ρ. 955, αιιᾶ οὔδοσνο ἴλα 

{επᾶον {οιοἩ ἴπ {πε πάλιν, 8οἵ]. ὥστε τῶν 

παλαίων ὠδίνων ἀγαγεῖν εἰς μνήμην. πο 

το οἱ ὠδίνω ἵπι ος]. ντους ἶ5 Πλαδίταίοα 

ὉΥ Βιΐσαι, ΤΛ68. 1. Ῥ. 1595. 

ἄχρις οὗ μορφωδῇ] "τπέῇ ολρίοέ 

δο [ογπιες, απ] ἴλε πενγ παη, Οπν]δί 

ἵπ ας (ο. Ἡ, 20, 6οπηρατο ΕΡΗ. 1. 12} 

τοοσῖνο, α5 1 ἀοαθί ποῖ Ὦς αυ] (ἂν Ῥοτ- 

Ἱαρς. ἀεδίσποα]γ οπηϊτιθᾶ; 966 Ην 19, 

απά Ἠσενπι. ο Ῥαγέίο. ἄν, Ῥ. 40), Ἠἱ8 

οοπηρ]εἰοᾷ απά Ῥτορεχ {οσηι;΄ {μα οῦνίοι5 

πθαπίης οξ {Πῖς νιοτὰ (ἐξεικονίζεσναι, 

εἰδοποιεῖσφαι, 366. Ἡσοϊηδίας, Γπεγο. ὮῬ. 

434) φοοπηῖτις {ο 5Ἠονν ἰπαῖ {ο πλείαρ]ΙοΥ 

ἵ6 οοππιθᾶ, ἴποισ]α π α ολαησεά αρ- 

Ῥσαίοα. μα ἀοοίίπαι πηθαπίησ οἱ 

µορφ. ἵ5 α]ιάεᾶ {ο Ὁγ Ό5ι. ΙιευΥδ. πτ. 1. 

ὃ, Ῥ. 9325 αα., Ὀαΐ 988 εδ. ὙῃρΓαξετ]απά, 

ον Πεγοπ. Ὑοἱ. 1ν. 446, 'νΠο δαϊἰδίαο- 

{οτί]γ «Ἡοννς {μαέ Ε]ί5 Ρά55ασ6 οαηποί Ό8 

πχσθᾷ Ίπ {ανοχ οἱ α δεσοιά τοσαπεταβίοη. 

Οµ {με πιοαπίπς οἱ ἄχρι απά 195 ἀῑδίίπο- 

Ώοιι {1οἵη µεχρί, 966 ποῖες ον 2 Τΐπα. Ἱ. Ὁ. 

90. ἤφελον δὲ] "Ι οοωᾶ ὑνιάεεᾶά 

κ ;) Ἱπιρονί, ντλοιί ἄν; οοπρ. Ἠοτη. 

ἵκπ. 3, Λος καν. 22. 1π α]] 5αοἩ 93865 

Πιο εἰπιρ]ο ΠπΠρετΕ, ΝΠΙΕἨ Ἠετο αΡρεαΙ5 

ἵπ {λαο πας ἀἰσάποίνο ελατασίετ οἳ ἴπε 

ἴεηςο (επ. ή. Κ. ὃ, 919), πηιδί 

Ῥο τοίογτοᾶ Το α 51ργτθεδεᾶ οοπΙοπα] 

οἸαιιςα, Όο]ίοπι 80. δὲ Ῥοδδεπι, δὲ {ἰοεγεί 

(Επι. Πέοπο. ΤΚ. ὃ, Το]. 11. Ῥ. 246), Όιί 

τηιιςί Όο ἀῑδάπσιίκηεα {ποπι {λε Ίπρετῇ, 

ι(Ἡ ἄν, κ ἨίοἩ Ίπνο]νας α {ποισΏί (4 Όαί 

Τ νι] ποτ) Πίο] ἶ5 Ἠστε ποῖ Ἰπίεπάεά; 

«οο ΤΤοτπι. ἆο Ραγέία. ἄν, Ῥ. 66, ἩΝ πα, 

αγ. ὁ 41. 2, Ῥ. 268. Το ἀῑξιιποίίοη 

ἄτανη Ὁγ Ῥεμόπιαπη (1945 κ. 1, Ῥ. 

435, οἵτοὰ ὃν ντ ) Ὀσένεεπ ἤδελον ΟΕ 

ἐβουλόμην το] ἄν (’ δἱσαλβσαί νο]αηίᾶ- 

ἴοπι α- οοπ(Μἴοπο 8ΗβΡ6ΠβαΤΗ 80. Φ6[εην 

αἳ {ἱουγοί } απά τοὔλιοιέ ἄν (4 νεια ηΟΒ 

γιά νο]αίδεο, οίαπα ϱἱ οπαιττεπάα Παογεί 
νο]απίαδ, 5αλίσοξ, απο. {άδίτα ΠΟ Υε]]ε 

οοσπονίτηιις,΄ --- ἵΠ 5ιοἩ 68565 ο/ζοι νη(λα 

α Ῥτοραταίοτγ μὲν) ἶδ εαῦί]α, Ῥας αΡΡΥ. 

οϐ Πηίίοὰ αρρ]ἰσαίίοΠ, ενοη ἴπ οατ]ες 

Οτοσ]ς; ἵπ. Ιαΐο; (τοαο]ς 16 15 

Ῥτοσαίοι5; 966 πο οπ Υου. 1. πε 

οπιἱβαίοη οἱ ἂν ἵπ ϱ856 οἱ “ομ]εοίῖνα 

ποοθακΙίγ᾿. ἶδ υνε]] (ποαίιεά Ὦγ Ῥία]ραυπα 

οἳ. Ῥ]αΐο, 5/31ΡΟ5. 190 ο, Ρ. 190. 

δὲ Ία5 οαιδοὰ 5οππθ ἀ/Ποιι]ίΥ {ο Ῥα {ε]έ 

1Π. ΤἴΠί5 οοπΠθοίο!, Ῥομο]εξ,. (Ηὔπές, Ῥ. 

ΤΤ) ῬΙοΡοδθς ἴο τερατὰ δὲ α5 τεάυπάαπί; 

Ἠ1]σοιι{ε]ά «οπΙπΙΕΠΟΘΡ Γη ἤδελον δὲ ἃ 

πονν οἸαμςδ6, Ἰεανίπσ νετ. 20 απ ΠΠΠΗΠ- 

Ἰςηοᾶ αἀάταδ. ἜΓΠϊ5 ἵδ ποῦ ΠΘΟΕΒΕΑΤΥ 2 

Ώιο Ῥτεδοπί δε ο δὲ ἶ5 απα]οσοι5 {ο 

116 δα ΥΙἩ Ῥογεοπαὶ ῬτοπουἨ5 α[ίεγ 

νοσαήνος οἱ ἵπ ΑΠΒΥΕΙς (Ῥογη]ματάγ, 

απέ. 1. ὄ, Ρ. Τὸ, Τ 015. ΟΥέδέ. 614), επ 

Ῥηποῖρ]ο οἳ εχρἰαπαίίοη Ρείης {ο 5αππθ, 

«αἀκενοταίίο Πο πα ορροβί(ῖοπε τ΄ 5εε 

ΚΙοῖᾷ, Ίλευαν. Ὑο]. π. Ῥ. 966 -α. Τηϊβ 

εορροςίίοπ Μαγει ἴταοες ἵπ ἴηο {αοῖς 

β111]. πιοτο 

οοπέταδε Ὠθένγοσπ {πε αι θ]εοί οὗ Πὶ5 ήδη, 

το ὓε ρχεδοπέ ντ] ἴλεπι, απιά Ἠΐ5 ασια] 

8ὔβεπος απά βεραταἴίοΠ. ἄρτι] 

έμοιος’ 996 ποῖος οη 6Ἡ. 1. 9. 

ἀλλάξαι τὴν Φφωνήν μου] {ο 

οαπφο πι υοΐσε, 5ο]. ἴο ἃ πηῖ]άετ, 

πο. πεσθβδατ]γ {ο ἃ πποτθ πιοΙσηΡα] 

(0Π1γ8.), 511] 1655 {ο α ΠΟΤΕ 5ενετε ἴοπθ 

(Μ]ασ].), νηίοα πουλά Ὄα νλο]]γ αἲ 

νατίαπος ΝΤ ἴπο Ῥτοσεάῖπς α[οσποπαίε 

αἀάτορ. ἼἨ6ιο ἀ4ο65 ποῖ, ἨοΝΕΥΕΙ, αρ- 

Ῥεαν αγ Ἰςιοτίσοα] αἰ]ηδίοι {ο {λε ἴοπο 

νπίοὮ {πο Αροδίο υβδεὰ αἲ Ἠίδ Ἰαδς 

νὶρίέ (Ὑγθβε]οτ, ΟΆγοπ. «4Ροδέ. ϱ. 3250, 

ποίθ), Ὀμέ οπ]γ {ο ἴἨε 5ενετ!ίγ οἱ ἴοπε 

αἀορίθα σοποτα]]ν ἵπ ἐπί ερίειἸο. Τα 

Ῥοοπ]ΐατ Πιθαπίησς Ο/ ἀλλάξαι αἀορίοᾶ 

Ὁν Τμεοβοχει (τῶν μὲν τὴν ἐκτροπὴν 



108 

Ὑο υπάσγκίαπᾶ πο Όνο 
4εεροτ πποκηημν ο ιο ἑωπ. ἂρ ἴνο σον οἳ Τὸν Ῥόμον οὐκ ἀκοῦετε! 

4βραὰμ δύο υἱοὺς ἔσχεν, ἕνα ἐκ τῆς παιδίσκης 
Αυτα] αν νο ον νο 
οπο ἱγρίσοαὶ οὗ Όνο οατ]γ, 

Όλο ολοι οἳ Όνε Ἠεαν επὶγ Φεγαδα]οπα, ν;] ΓΙ] ρτονο, 

Ἀρηνῆσαι τῶν δὲ τὸ βέβαιον Φαυμάσαι; 

εοπιρ. αἱκο Ἴουά. λΙορ».), ἄτομ. Ἀγ88. 

(µέλλων µετατιβέναι τὴν ἱστορίαν εἰς τρο- 

πικὴν Φεωρίαν), (Τοί15 (’ πιοο αδροτία8 

πιοὰο Ἰθηία5 Ἰοηαἱ ) ΠΟΥ. (1 ἔοπηρος 

Τ1Υ νοῖσρ}, α., ---- δ66Πα α]] ατβοἶα], απά 

απο ορτίαΙπ]γ ποῦ οοπβγπιεά Ὦγ {πο ἔννο 

οχκ. οἶτεά Ὁγ Ἰγοαἰδί., νίᾳ. Ατίοπιιάος. 1. 

20, Ώϊο 0Ἴμγ5. 69, Ῥ. ὅτδ, ἵπ Ὀοί] οῇ 

πο {λογο ἆτο οια]ΠσαίΙοη5, Ὑγ Πίο] 

ΧΟΠ4ΟΣ {ο πιοαπίης πἹοτο αΡρατοΠ{. 

χο «Ἰαησο ΟΕ ἴθηΠβθ παρεῖναι, ἀλλάξαι, 

πημδί ποί Ὄο ονειρτοβδεάἆ (Ῥοἱ]6), 5ο] α 

οπαπσα Ὠσίπς ΟΠΙΥ πιο Το {1ο οδεοη{]α] 

ἀΠετοπσο οἱ πιθαπίπςσ Ὀθίννοσι ἴ]α ἔννο 

ποτῦς, απά οναοπ Ιπ ἴ]ο οπ5δο ος οἴλ]οτ 

νοτὺς οίηςσ [αχ ΠΟΠ Ο6ΟΠΙΠΙΟΠΣ 966 .ε]ῇ, 

ὤγ. ψ 401. ὅ, Ἅν1πος, (γ. ψ 40. 9, Ρ. 258. 

ἀποροῦμαι) ΙΙ απι ρεγρίεπεῖ, Ατῃη., 

1] σι...ο,ὁ [ουδέαρεςςο] Ἀγτ., ἄπορ. 
πα 4 

Ῥοῖπσ α Ῥα55. ἵΠ ἃ ζεβοποπέ 8686; ΟΟΠΙ- 

Ῥατο ζομπ ΧΙ], 23, Αοἲδ χχν. 20, 9 0ος. 

ἵν. δ. Ετζ. (Οριαο. Ρ. 201) ε]] αἀορίς 

Ώνο Ῥιτο Ῥα55. 86Π56, «παΠη ΙΠ Υεδίτο 

οσία ἆα πο {ποριάαίαχ, ἔ. ο. 5άπα νοῦίβ 

βιδροσίιι5’ (οοπαρ. Ὑ αἱσ., ΟΙατοπῃ., ὁ οΟΠ- 

{απ4ος ), Ῥας Οῖς 15 αἲ νατίαπσς γη] 

{1ο τοσιι]αχ ἀ5ο οἱ {ο νοιῦ ἵπ 1ο Ν. Τ., 

απά 1] Ἰατπποπίσος ντι 1ο ννῖδ]ι ννΠίο]ι 

Ώια Αρορί]ε Ἰας ]ηδί οχρτοξεεὰ. Ὠο {εοῖς 

Φεγρ]εχεά 35 {ο Ἠονν Ίο β]α]] Ὀτίης Ὀας]ς 

Ώιε (άα]αΐίαπς {ο {ιο πο ΓΣ Ὦγ ἀλη- 

Ψεύων Ίο Ἰαά οα]]εά οιξ (λαῖς ανοχείοη, 

Ῥετ]αρς α «Ἠαπσο οἳ ἴοπο πηϊσηε ννοχ]ς 

8ΟΙΠ6 σοοἆ. ἐν ὑμῖν] :π φορ 

ἐν, 35 δια], πιατκίπς 

35 1 Ὑνογο ἴ]ο ΑΡ]ιθτο ἵηπ ΥΝΠΙΟΗ, ος 

ιὐκίταίαπα οἩ. γη {1ο αοίίοπ {α]κοῬ 

Ῥ]ασα; 96ο νίπος, γ. ὁ 48. α, Ρ. 346, 

απά οοπιρ. 2 005, ΥΠ, 16, Φαῤῥῶ ἐν ὑμῖν. 

Ολο οοΠΡΙΓΙΟΙΙΟΠΡ ΟΙ ἀπορ. ἃτο {ουμιά 

βο]]. «αὐοιμέ γοι ; 

ΑΙ ΑΤΙΑΝΕ, ΟπΑγ.ΙΥ. 91, 99. 

/ 

. “ἀγετέ μου οἱ ὑπὸ νόµον Ἀέλοντες εἶναι, 
' γέγραπται γὰρ ὅτι 

ἵπ ιο Ν. Τ., ο, σ. υνῖε]ν περί, {ο κ. 

23, απᾶ γη(]ι εἰς, Α είς Χαν. 20. 

2]. λέγετέ µοι κ.τ.λ.] Πωκίτα- 

Ποπ οῇ έλο τοα] ἀΙοτοποο Ῥοΐννοεη ἴ]ια 

Ίανν απά ο Ῥτοπηίδο α5 ἱγρίβος ἵπ {1ο 

Ἠ]ξίοτΥ οἱ (πο ἵννο 5οΠ5 οἱ Αὐταμαπα 

860 ΠοίΘΒ ΟΠ ΥοΓ. 24. Φέλοντες] 
έαγο το]ζζπφσ, ἀεδίγοιςκ, ποι πτλοις 

επιρ]αςίδ απά εἰσπίβεαπςο; οὐ γὰρ τῆς 

τῶν πραγμάτῶν ἀκολουβίας, ἀλλὰ τῆς 

ἐκείνων ἐκαίρου Φφιλονεικίας τὸ πρᾶγμα ἦν. 

τὸν νόµον οὐκ ἀἄκ.] :4ο Ίο ποί 

Λεαν έ]ιο ἴαιο, «4ο Ὑο πο σὶνο οατ {ο 

ναί 1 τοἙ]]γ δαγς.  Ὑαπίοις ε]αάες ο 

πιοαηῖηςσ Ἠανο Ὀσοη ρῖνοι {ο {Πῖς νοτὺ. 

Ὀειονῖ απά ἌἼεγοτ τείαϊπ {πο βἰπιρ]οξέ 

πηθηηίηςσ ΥΙΤἩ το Τἵο {1ο οπξίοπι ο 

χοαζῖης 1Π {ο βΥγπασοσιθς (1ο Ἱν. 

16), --- απ Ιπίορ. ἴο α οοτίαϊπ ἆοστορ 

οοιιπίοπαποοθὰ Ὦγ {πο αποϊεπῖ ρ]ο5ς ἆνα- 

γινώσκετε [ΏΕξα;: ὃ πι; Ὑι]σ., 

Οᾖατοπη., αἱ.]. ΑΦ Ἠοπουοτ (1) 1έ ἵ5 

{αἶτ]γ Ῥτοῦαῦ]ο (]αί {ιο ἴαιο Ὑγαδ πο αδ 

οοπιηιολιζή τοαὰ ἵπ Ολτίκίαπ. οοπιπηΠ]- 

ἄθφ α5 ἵπ {Πο ἀονῖσα [ήδήπ λΙατί. 

ροζ. 1. Ῥ. 83, οπζψ ΠΙΕΠΙΙΟΠ5 τὰ ἄπομνη- 

μονεύματα τῶν ἀποστόλῶν, ἢ τὰ συγγράµ- 

µατα τῶν προφητῶν; Ὀιίέ 5 ππιδί ποῦ 

Ῥο ῥγυβδεά, α5 ἴ]ο οατ]οςέ οοπστοσα{ἴοπς, 

Ῥτοῦαῦ]γ {ο 8οΠ16 οχίοπί, αἀορίεά (ιο 

Ῥτασίϊοο οἱ ἴ]ιο ΑΥπαροσι6; 50ο Βίπσ- 

Ἰαπα, Απέίφ. χιπ. 4], απιά (9) α5 οἱ Φέ- 

λοντες ΤΟ[ΟΥ5 ΤαίΊχοχ {ο Ρ6Ι5ΟΠ5 {ιάαίσα]] 

Ἰπο]]ποςά (Ἴναπ {ο οοπβγππεᾶᾷ Φιααἱδί5, ἴ]χα 

πηθαπίπς  φίνε σαχ {ο (5οαγοεῖή 5Ο ΤΙΙΟΊ 

38 ΄αἰϊοπῖο αΠΙΠΙΟ Ῥετάῖρογθ, Ῥολμοίς), 

Β6ΟΙΩ5 πιοδέ ειἠ(αῦ]ο 1π {ο Ῥτεδεπί 6856; 

εοπιρ. Ται{Ἡ. κ. 14, 1ωα]κο χν]. 99, 91. 

20. γέγραπται γάρ] “Ρο ἡ 

τογἱέ{εη; ακρ]απαίοτγ Ῥτουί {Τοπ ἴ]α 

Ίανν οἱ ο Ἰηβίσο οἱ ἴ]ο ποσαίῖοη Ἱπ- 

νο]γεὰ ἵπ {λα {οτεροίπς αιεδίοηῦ. Πο 
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καὶ ἕνα ἐκ τῆς ἐλευθέρας. 3 ἀλλὰ ὁ μὲν ἐκ τῆς παιδίσκης 
κατὰ σάρκα γεγέννηται, ὁ δὲ ἐκ τῆς ἐλευθέρας, διὰ τῆς ἐπαγγε- 
λίας. 

Ῥατίῖο]ο γὰρ Ἠαδ Ίοτο {ο πιϊχοά ατσι- 

πησοπίαἴῖνα αιά οχρ]ἰσαίῖνο {οτζς ἴπ νΠίς] 

1 15 5ο ο[ἵοπ {ουπά ΙΠ ἴλοςο Ἡρρ., απ 

αΡρτοασΏος εοπιαν/αξ ἵπ πιοαπίπςσ {ο {πα 

πηοχο ἀοβπῖῖο 2γο/εσίο,; 5ο Πατίαπα, 

Ραγίϊἁ. γάρ, 2. 2, ο]. 1. Ῥ. 464 ϱη., 

Ἰ]οίΣ, Γ-υαν. Νο]. π. Ῥ. 254 εᾳ., απά 

οοπρ. Παπα, Τιδο. οἱ. 1. Ρ. ὀτ6. 

Τ]ο ΑΡο»ῖι]ο οτρίαἰπδ Ὦγ ἴηο οἰα[ίον ἴμα 

πηθαπίησ οἳ Ἠἱ5 απο5ίοῃ, ὙνΠί]ο αξ ἴ]α 

Β4ΠΊ6 {πιο η β]σΏί]γ Άγουεδ ἴλο Ἰαδίίςα 

οἱ ρυίσης 19; 1 Τλος. 

πι], τῆς παιδίσκης»] “Λε 

δοπᾶ-πιαία ς {πα ννα]]-ςποννπ οπε, Π1α- 

ρατ. Ίο ποτ, {ποισΏ ἼἨστθ, ἶ5 ποῦ 

Ἀ]νγαγ5 5ο τοδίτιοίεὰ ; 566 Ἰ.οῦες]ς, γη. 

Ῥ. 269. 

25. ἀλλὰ] 'Ποιωδε. πο {α]] {οτοἙ 

οἱ τὶς ρατίίο]ο παγ 6 {ε]{ 1Π {Πο 5ίαἴθ- 

πηοπί ΟΕ ἴπε οοπιρ]οείο ορροδίοῃ οΓ 

οἸατασίος απ παίιχο Ὀθδίνίθοη {πο {νο 

ΕΟΠ5, ΥΠΙΕὮ 16 Ἱπίτοάισεςδς Αὐταμαπι 

566 ἨΠοΟίσ65 ο) 

Ἰαά ἴννο 5οΠ5: {ποισα 8ριαπς Ίοπι α 

«ΟΠΊΤΙΟΠ ΓαἴἨοχ, Τ16Υ νους ιοζιοζ(ἡδίαπιζ- 

ἴπσ οἱ οδδεπ{ία]Ιγ ἀϊβοτεπί οΠατασίθις.᾽ 

Οµπ ἴ]α {οτε ΟΡ ΤΠ Ῥατίσ]α, 5οο {Πα 

βουᾷ ατίίο]ε ὮΥ Ιοί7, Ώευαν. Ὑοἱ. τ. 

Ῥ. 1 εα. 

σον πα {ο έλιο [εδ], 5οῖ]. « α[ῖετ ἴἨε τος- 

κατὰ σάρκα] ΄αο- 

π]ατ. εουγςο οἳ παίμτο, Ὦ]οοπιέ. κατά 

φύσεως ἀκολουβίαν, 0Ἠ1γ5δ.: πού Ῥετ- 

Ίαρς πλ(Ποιῖ 5οππθ Ίάθα οἱ Ἱπιρογ[εοίίοη, 

ποαβ]ςΠσ5ς, οίο., απᾶ, 85 ἴπΠο ποχί οἶαιιδα 

8θοπης {ο Ἠίπί, 5οπιο ἆοστεο οἱ Ἰαίοπί οΡ- 

Ῥοβ]{]οἨ {ο πνεῦμα; 56ο ἈΤή]]ος, Γοος”. 

οἱ δἶπ, Νο]. 1. Ῥ. 90ῦ (Ο1]ατ]ς), Τπο]ασ]ς, 

ιά, Ἡ. Ιγ. {ος 1805, Ῥ. 4857, απᾶ 

διὰ 

τῆς ἐπαγγελίας] “ὂψ πποαπδ ο, ὂψ 

οὐρίιο οἱ (ἨΠαπιπ.) έἔλε ῥγοπιΐδαο, ποῦ 

«απάετ {μα Ῥτοπιίςο” (Ῥοεϊ]α); {ο Ρτερ. 

Ίοτο τπατκκίπσ ποί πιοτα]γ 1ο 6 οοπ(Ιοῃ,᾽ 

οἰτοιπηξίαποςς ᾽ (δύ ὑπομονῆς, Ἠοπῃ. ΥΠ. 

6ΟΠΙΡ. Ποίεςδ οἩ 6Π. 1. 8. 

ρ ο / ϱ / ” 

3 ἅτινά ἐστιν ἀλληγορούμενα' αὕται γάρ εἰσιν δύο διαΡῆ- 

25), Ὀαί, α5 Ὀείοτί Παδί]γ τοπιατ]ς, ἆο- 

ποῖῖηςσ {πο οαιιδα πιοαίαπα Οἱ ἴ]ιο Ὀϊτί]ι 

ΟΕ Ίρααο. Τητοιιση ἴ]ο πηἰσηί απά Ὦγ 

ν]τίιο οἳ Το Ῥτοπιίδο (560 (ἄσπ. αν, 

10), ατα] «οποεινοᾷ Ίδαας, ονοι α5 ἴ]θ 

γ]ησΙπ «οποθϊνοᾷ ους Τιοτὰ {ηἨποισ] {μα 

ἀῑνίπο Ιπβιοπσο ἱππρατῖοά αἲ ἴπο ΑΗΠΙΠ- 

οἰαίῖοηπς 566 0Ἠ1Υ5. ἴπι οσο. Νο, Ὠον/- 

6νοΣ, 10845 κατ ἐπαγγελίαν. 

94. ἅτιναά] "411 ιο)λισλι ἐλίπφς νιονγοᾶ 

η ΤΠοϊτ πηοδύ σοπετα] Ἠσλι. (091. Ἡ. 

25, ἅτινά ἐστι λόγον μὲν ἔχοντα. 1 ἵ5 

Νοτγ ἀοιοί{α] νποίπουγ Ὀσιονί ἵδ οοττοσί 

ἵπ πιαϊἰπίαἰηίης {αι ἅτινά ἶδ Ίοτε ΕΙπΠΡΙΥ 

οᾳιινα]οηῖ {ο ἅ. πο ἀΤοτοποε Ῥείννοσπ 

ὃς απᾶ ὕστις πιαγ πο Ὦο αἱνναγς 96 

ἀῑδείπει]γ πιατ]κοά ἵπ πο Ν. Ἡ, Όαέ 

Έπονα ἁτθ εογίαΙΠΙγ στοάς {ος αβλοτίίησ 

{λαῦ Ιπ ΝΟΥ ΠΙάΠΥ ΟΓ πο 08505 νἼἼοτο 

ὕστις αΡΡοαΤ5 ιδοᾷ {ου ὃς 15 νν]] ὢς {οιιά 

{ο ο ςοὰ οαἰἴΏου, ---(1) Ιηαοπέοῖη ; 

ἓ, ο. ΝἨσχο {1ο απ{οσσάσηί ἶδ παους οἳ 1695 

Ἱπάρβηϊτα, εἰῖΠοτ (α) 1π 15 ον η παίπτο, 

Ποπ ἹἸπνο]νίηπσ 50ΠΙ6 σοποτα]ὶ πΠοίοι 

(Φαροε, 1,οπ. 5. ν. ὅστις, 9), οἱ (0) σπα 

{πε νναγ {μα αῦ]θοί {5 Ῥτοδεπίοά {ο {16 

τοαάοσ: ο. σ. Ἐ ΠΙΙ. 1. 28 (9Ἠετε {1ο 5], 

15 ΤΟΑΙΙΥ α Ῥοτιίοῃ ΟΡ α 5οπίεπς) (961. 

π. 95, αἰ.: ἵπ διςὮ 03565 ἴπο το]αίϊνα 

{οηιιεπ{]γ αστοος η] {1ο «ΟΠΒΕΠΙΙΘΗΕ, 

5ο6 οκχ. ἵπ ποτ, γ. ν 94. 8, Ρ. 150. 

Πο Ῥτεδεπί Ῥαδεασθ αρρύατς το {α]] 11π- 

ἆει {Πῖ5δ ἸἨοαά, αδ ἴπο ειθ]εσοί ἵδ πού 

ΤΙΟΤΕΊΥ {μα {αοί5 οϐ {πο ὈϊτιἩ οἱ {λα {νο 

60ΟΠ8, Ὀιέ αἲ] τ]πο οἴτοπιπδίαπσςς ν1ογγοᾷ 

6ΕΠΕΤαΙΙΥ : --- (2) 6αδδἰβσαζή, Τ. ο. ΝνΠοτα 

ἴπο φιρ]οοί 15 τορτοδοηίοἆ αἩ5 οπο οἱ α 

εἶα55 ος οβίοποτΥ; ο. σ. οἩ. Π. 4, 1 Όος, 

Πϊ, 17 (56ο ἈΊογ. ἴπ ου.) εοπιρ. ΝΙαἴιμ. 

6». δ 485, ει αγ. ὁ 8ἱ6. 4 1--- (5) 

Εαρήίσαἑζυοίη, ο. σ. Ἡρ]. Ἱ. 25 (5οε Ἠατ- 

1086 {πι ἴοοι) 1 ποῖ ΠΙΟΤΕΙΥ ἵπ α εαυρα] 

86Ώ50, 5 5 ΟΟΠΙΠΙΟΠΙΥ αβεοτίεά; 568 
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και, µία μὲν ἀπὸ ὄρους Σιᾶ, εἰς δουλείαν γεννῶσα, ἥτι ἐστὶν 

Ἐ]]οπάε, οι. ΒοΡἠ. 8. Υ. ὃν οἱ. Ἱ. Ῥ. 

980, «οπιρ. Ἠοτπι. 24, Πεπ. 688: ---- οἳ 

Ἰα1ν (4) Πἱ[Ρεγοπέίαἰψι ἐ. ο. Ὑνλοχο Τί 

ἀοσποίος απ απ υαίο ννλίο]. οβο({α]]γ 

νε]οπςς {ο ἴ]νο παίτο ΟΓ (νο απ[οσεάσηί; 

5οο {οἱ αγ. ὁ 816. 6, Ἀτίσοτ, Ἀργασλή, 

ὁ δΙ. δ. 1 εα. τοαί ἀΠΙοτοπος οΕ 

ορίπίοη, Ἰοννονοτ, 51] οχῖδίδ απιοπς 

βο]ο]ατς ροπ. ἴπ]ς ειιρ]οοί, ΑΠοι ἴ]ο 

Ἱηδίαηοος οἶτοὰ Ὦγ Ῥίτανο (νο ας βαἷὰ 

αἲ] Όναῖ σαπ Ὃρ εαϊά ἴπ {ανοτ ο απ οσσᾶ- 

αἰοπα]. οηἱνα]οπσς), ΟιώΝί. Πογο. 1. ϱ. 

2 8η., Ττ 5οθπΙ5 Ὀσρί ίο αἀορί ἴ]ιο ορίπῖοτ 

οἳ Ἐ]]οπά:, ᾖ. οι, ελαῖ ]λοιβ] ἴἶχο οηαῖν- 

π]οπου οΓ ὅστις απά ὃς ας Όθον {αχ ἴοο 

βοπετα]]ν αρρ]ίοᾶ, ἔλποτο ατο εἰ] α Ποιο 

Ἰηδίαποος 6νεῃ 1π οἸαςείοα] (ἀτοσἷκ. Ίπ 

Ἰαΐεν (του]ς τίς ροιτηιίαΠίοπ. {οο]ς ρ]αςθ 

1ΠΟΤΟ ο οἩ, 5οο Ποςί. ια. Ῥαἶπι, Γη. Ε. ν. 

απ. Ρὺ. 2, Νο]. τπ. Ῥ. δ4τ: 51] ἵτ παιδί 

πονον Ὀο αἀπιϊείσα π]οςς ποπα ο ία 

αὖονο ἀῑκιποιίοπς σαπ {αϊτ]ν Ὃο αρρ]εά. 

ἐστιν ἀλληγορούμενα] ΄αγε αὐῑε- 

σογίσεα, έαγο αἰοφογίσαιι «Ὦγ ἴ]ιο ννῖοἩ 

τ]ήπσς αποί]Ἰιοχ 15 πιοαπ{,’ ἄ.σοπον. Τταη»]., 

ἑτέρως μὲν λεγόμενα, ἑτέρως δὲ νοούµενα, 

Ῥο]ο]. αρ. Ἁαιϊ],: ἀλληλορίαν ἐκάλεσε 

τὴν ἐις παραθέσεως τῶν ἤδη γεγονότων 

πρὺς τὰ παρόντα σύγκρισιν, 1 Πεοά. ἈΠογς. 

Α5 {ο βἰπιρ]θ πιοαπίπς οἳ ἔα ννοτὰ ἵπ 

(ής Ῥάξξασο ας Όουπ 5οππονν]ιαί οὐβοιιτοᾶ 

Ὦγ οκοσοτῖοα] σ]οβεος, Τέ πιαγ Ὃς οὐβετνεά 

{1ο ἀλληγορεῖν ΤΤΟΡΟΤΙΥ πηθαπΠ5 {ο “ος- 

γε οἨ οπμἰίαϊίπ οπο {λίπη πε έλα 

ἔπιαφο οἱ αποί]ογ” (σοπαρ. Ἑι]αίατοἩ, ἆἄθ 

Ιδία. εί Οµεἱγ. ν 33, Ῥ. 9605. "Ἕλληνες 

Κρόνον ἀλληγοροῦσι τὸν χρόνον), απᾶ 

Ἰθπος 1π 11ο ραδ5., {ο ὖο 80ο οτργοβδεᾶ ΟΥ 

επρίαἰπεα ;᾽ οοπιρ. Ό]οπι. Α]οχ. βίγοπε. 

ν. 11, Ῥ. 087, ἀλληγορεῖσφαί τινα ἐκ τῶν 

ὀνομάτων ὁσιώτερον, 1δ. Γγοίγορί. 11, Ρ. 

86, ὄφις ἀλληγορεῖται ἡδονὴ ἐπὶ γαστέρα 

ἕρπουσα; Ῥοτρ]γτ. ΤΗ. Ὠγ/λαρ. ρ. 185 

(Οαπίαῦσ. 1026), ἨἨθτο ἀλληλορεῖσβφαι 

1 ἵπ απ(]οεϊ5 {ο κοινολογεῖσφαι; 566 

εχκκ. Ἰγαἰςί, ἐπ ἶοο., απᾶ ἵπ Έγγκε, 008, 

Ὑο]. π. Ῥ. 283. Ίο οχρ]απαίίοη ος 

0ἨήγΕ, ἵ επας Ῥοτίοοί]γ εἶσαι απιά βα{ἶβ- 

ΓποἵΟΣΥ; οὐ τοῦτο δὲ µόνον (ἡ ἱστορία) 

πραδηλοῖ ὅπερ Φαίνεται, ἀλλὰ καὶ ἄλλα 

τινα ἀναγορεύε. πο τοπιατ]κ5 πιαᾷς 

πθονα, οἩ. 1, 16, αΡρ]γ στο νι ο αα] 

{οτοο {ο ἴλο Ἰαίο αἰτεπιρί οἳ βενετα] 

πιοᾷστῃ οχΡροβίίοι {α. φϱ. Ἀΐογοι, Ώο 

Ἠγοιία, Φοννοίς) {ο τορτοδοπί (5 45 α 

τῤ]οσίίσα, ἅ. ο. ἴο 5ροα]ς ΡΙΙΠ]Υ, ---- απ 

οΙτοπθοΙς5 Ἱπίετρτοίαίοπ οἳ δ. Ῥαι] 

απϊδίης ἴποπι Ἠΐ5 Ἠαὐυϊπῖσα] οὐασαίίοῃ, 

Τί ννοι]ά Ὦο νγο]] {οτ Βικ] νΤΙΤΟΥΡ {0 τθ- 

ΠΙΘΠΊΡΕΓ {λαί δέ, Ῥαιι] 15 Ίοτο ἀοσ]ατίπς, 

ππάςτ {πο Ιπβιοπορ ο ἴ]νο ΠΗΠοὶγ Βρίτίε, 

Οναί Ίχο Ῥαδεασο Ίο Ίας οἶῖοὰ Ίνα α 8500- 

οπἆ απἀ α ἆαοροτ πιοαπίης ἵπαν 1 αρ- 

Ῥθα15 {ο Ἠανο: ἴπαί 1έ μας ναί ππθαπῖης, 

έλεπ, 5 α ῬοϊἼνα, οὐ]οσίίνο, απά Ιπά]β- 

Ῥιυίαῦ]ο (τα; 5εο ΟΙκ]αιικοπ”ς ποῖρ ἔπ 

ου, ἨοίπαπΠ, δολμγίᾖτν. Νο. τπ. 2, Ρ. 

59, απᾶ {πο εοιιπιᾶ τοπιατ]ςς οἱ } ατεγ]απά 

(1/γε/. {ο Νογίρί, οἱ. τν. ρ. 129) οπ {πα 

σοποτα] παίιτο οἱ απ α]]θσοτγ, 

αὗται] “{ίλεδο 1δ0ήιΟΝ; πῶν παιδίων 

ἐκείνων αἱ μητέρες ἡ Ῥάῤῥα καὶ ἡ Άγαρ, 

0Ἠτγς, ἜΤ]ο Ιπδετίῖοῃ οἱ ἴ1α ατί, Ῥείοτα 

δύο (11εο.) ἵ ορροβεᾶ {ο {]ιο αατ]ιοπί{γ ος 

αἲ] ἴ]ιο ποῖα] ΝΤΦΡ., απά 5 το]οσίοᾷ Ὦγ 

ποατ]Υγ α]] πιοᾶστῃ οά1τοτς. μία 

μὲν κ.τ.λ.] 'οπο ἴπαάεεα Γγοπι Ἠουπέ 

δύπαί,᾽ βοἵ]. οἱσίπαίϊπςσ Ποπι, ἰακίπς 15 

το ΟΠ1, ἀπό, νι 15 τεια] 1οτορ, 

πιατ]κίηπς ια Ῥ]αος ος οοπίο (ΑΙ) 

ννθησθ {ο διαδήκη οπιαπαίοά; οοππρατΕ 

Ἰτήῆσοτ, Αργασλζ. ὁ 68. 10. 6. Ἴπα μὲν 

ας Ίθτο πο αἰτίοί]γ οοττο]αιῖνο δέ, 88 

Ένας ἵπ νο, 96 τε[οι {ο τῇ νῦν Ἱερουσ. 
ἵπ ἴ]Ἡο νο Ἱπηπιεάιαία]γ ρτεσεάίπα; 

εοπιρ. 1γπος, 67. 639. 2. 6, Ρ. 507. 

εἰς δουλείαν γεννῶσα] ' ὐραγύπφ 

ο]ι]ᾶγεπ ιωπίο ὀοπάαφε, {. ο. ἵο Ῥ855 ἹἹῃ- 

ἆοτ απᾶ {ο ἹπλΠοτίί {ο Ἰοί οἱ Ῥοπάαρε: 

δούλη ἦν [΄Αγαρ] καὶ εἰς δουλείαν ἐγέννα, 

Τ]οορΗ. ἥτις ἐστὶν Ἄ γαρ] 

ἑαπά ἐλί ἵ Ἡαφαγ. Τηο ιδο οΓ ὅστις 



Οπις. ΤΥ. 95. εν η Ἡ 11Ἱ 

Αγαρ. 3 τὸ γὰρ ᾿4γαρ Σινᾶ ὄρος ἐστὶν ἐν τῇ Αραβία 

20. τὸ γὰρ Ἄγαρ Σινᾶ ὄρος] Της τοαᾶϊπς αἀορίεᾶ Ὦγ 1/αε]ηι. ΥΙη. τὸ γὰρ Σινᾶ γνῖτ]ι 

οσα; 17: Ῥοαμ., Υμϊς., ΙΝ., Αππιις ΟΥΤ., Πρίρη., Ὁσαπιις Οµς. (πίοτρς.) 

Ἠίοτον., αἱ. (178έ., Ώο ἩἨ., ἀγἰοδὸ. «{οτείίαπ ;) 96ο Ἡοίπη. Φολρί{τδ. Ν οἱ. τ. 2. Ῥ. ϐ2) 

ἵ Ῥ]αιςίο]ο απ ρἶνος α νουγ φαἲἰ5[ασίοςγ 86156. ΙΙΙ Τἱδολ. ο. 2 (56ο Με, ΜΕΨ., 

Κολιοῖς,) αρρεαις ἴο Ἠανο τὶσ]{]γ τετιχποά {ο ἴπαο Τεαύ. Πέοο., 85 ἴλο ακταροβίοι οί 

γὰρ απιά γαρ πουλά τοπάος (ον. ρατααἰρ]οπιαίο οοπβἰἀσταίἴοῦΒ, Ὦτοί, Ρ. Χνἰ.) ἴπε 

οπιἱδείοπ ΟΓ ἴ]6 ]αΐΐου ννοτὰ ΥοῦΥ Ῥτοῦαῦ]θ. πο οοπνοιβίοπ οἱ {ο {ΟΥΠ1οΥ 1Πίο δὲ 

[Γἱδεᾗ. εὰ. 1 νι ΑΏΕ/; 97. Τὸ. 80, Οορί. (ὙΥ]ς., πο Ρό:6.), ΟγτΤ. 1. ν/α5 Ῥει- 

Ἠαρς 5ασσοδίεᾷ ὮΥ ἴε μὲν ἵπ γεν. 24. 

στο 866πη5 {ο {α1] απάεσ (4): ἵε 15 τής 
εονεπαπί Ρρεοι]ατΙγ, {Πῖδ οπο οῇ νΠίοἩ 

Ό]ιο αἰ[Γεγοπέία 185, ελαί 1 οτἱσϊπαϊες {ΟΠ 

Ῥ]παϊ, νΠΙοἩ. ἵδ α]]οροτῖσα]]γ Ιάεπτίσα] 

πι Ἡασατ; 56ο 4ὔονε, απᾶ ο5ρ. 6], 

αγ. 816. 4. 

20. τὸ γὰρ Ἄγαρ κ.τ.λ.] 'Γογ 
ἔλο ιοογά Παφαν ἐν Ἠοιωιέ βἰπαὺ ὧν 4γα- 

δία,᾽ ἑ. ϱ. 8πποηΏς Το Αταῦϊαπς; τὸ δὲ 

Σινᾶ ὕρος οὕτω μεδερμηνεύεται τῇ ἐπι- 

χωρίῳ αὐτῶν γλώττῃ, (Ἠ1γ8.: αίγτηο]ος- 

Ίσα] τοᾶξοΏ, αἀάεςὰ αἱπποξέ ρατοπ{Πείϊσα]]γ, 

{ο {λε {οτοσοίπςσ είαἴειηθηί οἱ ἴ]ε α]]ο- 

σοτῖσα] ΙάεπΏίιγ οἳ Μοιυπέ Ῥϊπαι απᾶ 

Ἠαρας, τὸ ποῖ αρτεοῖησ γηίἩ "γαρ Ὀιῖτ 

το[οτεῖτς {ο Τὲ ἵπ ἴτδ αὈκιταςί {ουπα (4ο]{, 

ἄν. ὃ 4ὔτ. 1), απά ἐν τῇ ᾿Αραβίᾳ ποῦ 

βιρρ]γίπς α πηστο {οροσταρλίσα] 5ἰαίθ- 

πηεπίέ («οπρ. 3γτ., ΟοΡί.), Ὀαέξ 5οτνίης 

{ο ἀεβπε {Ία Ῥεορ]ο Ὁγ πνοπι Ῥίπαϊ ννα5 

50 σα]]εά: τοῦτο τῇ τῶν ᾿Αράβων γλώσσῃ 

"Αγαρ καλεῖται, ΒέΠο]. αρ. Ναί. 

Τι 15 εις ουνίοις {ναί είς ἱπέογρτεία- 

Ώοη. ῬΤεΞΙΡΡΟΡΟ5 {Παί ἼΑγαρ ΝΔ α ΡΤο- 

νὶηοϊα] παπι οἳ ἴπα πποιηίαίϊῃ.  Ἀου 

ἆοες {Πῖ5 5οετη αἱ α]] Ἱπιρτοραβ]θ, έ]οιισ]ι 

Ἂνθ ατο Ὀοιπά {ο 5αΥ (ναί ἴηο οοττοῦογα- 

Ένα ενίἀεποε {οπι ἴἨε πιοᾷστη αρρε]]α- 

Ποπς οἱ {πο πιοιπίαϊῃ, ἵδ 165 βίτοηπσ 

ΈΊαπ ἴλμο αρρεα]ς {ο 16 (Ῥ]οοπιβ. Εοτείοτ, 

6εοσγ. ο 4γαδία, Υοἱ. τ. Ρ. 183) ννοιι]ά 

Ξ56ΕΠ1 {ο ΙΠΙΡΙΥ. Τ]α ὈὨοεί αιπτλονῖ{γ {οΥ 

Έλλα αδεοτίΙοπ. 56Ο0ΠΗ5 {ο Ὃς έλα σατοβι] απά 

ἀϊῑσεπί Ῥή5ολίπς (Εγάδεκολγ. Ὑοἱ. ν. Ρ. 

656), νἩο αἀάμοςν Το κἰἴαίεπιεπί οἳ 

Ἠαταηί, {μαι Βἰπαϊῖ γναδ εἰ] οα]]εὰ 

«Ἠαᾶβεπατ” ἵπ Ἠϊς πιο (« Παἄξο] Ἰοὶρεί 

Ῥο]καππ{]ες ααοςἈ Ἐοὶς ἨἩιπίο, Γγ- 

Λιιᾷε, οἱ. Τατ. 1. Ῥ. 1086), 

ἔλοιισΏ πονγ 1ὲ ἶ5 σοπιπιοπζή οα]]εὰ εἰί]λει 

«Τευ]μοῦο] ἈΤιαβα”. (ἵπ α πιοιςθ Ἠπιίοα 

το{οχεηςθ), ος “Ώξεπεῦεὶ εἰ Τσ.” 568 

Ἠιίοι, ΕγαΙ. Νο]. ΧΙν. Ῥατί 1. ρ. δ0ῦ, 

Ματίπίαιθ, Πίο. «9οοῦ). εἰ Ογίέ. 8. Υ. 

Τε πιἁςί αἷξο ὃε εαϊᾷ {ας πε 

ονίἀεπερ Ποπ δίγπιο]οςγ {5 αἷξο ποί 0621 

βίοπσ, α5 ἴμαο Αταῦίαπ γγοτά ΄Πασ]ατ 

ΧνΠ. 

εΡ]ηα], 

(οοπαρ. 0Πα]ά. λ. απ. Χχχ]. 41), αρ- 

Ῥοαῦς ορτίαϊπ]γ ΟΜΙΥ ἴο ΠιθαΠ «α 5{ΟΠϱ᾽ 

(5εο Ἐτογίας, 1,εω. Αγαῦ. 5. ν. Νο]. 1. Ρ. 

946), φπ]], --- ενοπ 1 να Ίεανο ππποῖῖσεά 

ἴλο {αοί οἱ ἴποτο Ἠανῖηπςσ Ῥθεη α ΤΟΝ 

εα]]εά "γαρ ἵπ ἴπα νυἰοπΙίγ (Εννα]ά; 

«οπιρατο «ΑΘΑΦΠΙΣΠΠ, Β107. Ογἱοπέ. Ν οἱ. 

πῃ. 3, Ῥ. Τὸ5), ἴἨςια 416 50Ο ΠΙΔΠΥ 4Π8]Ο- 

σοα5 Ἱπεδίαποος οϐ πιουπίαϊης Ὀσατίης 

ΏΘΠΘΕ Ίπ ἹΥΠΙΕἩ {πο ννοτά /είοπε” ἶ5 

Ἱποογροταῖοεά (ο. σ. «ἩΝ εἰδεεςίοῖπ) α1.), 

ἴλαίς ἴποτο 8δεοπῃς5 ποίϊΠμίῃπσ αππαίιτα] 1π 

εαρροδίπςσ {Παί "γαρ αοἰπα]]γ να, απά 

Ρο55ΙΡΙγ πια Ὃς ΠΟΝΝ, ἴ]ο ιτ]οί]γ 2Υο- 

υἰποίαΙ ἨαΠΙΘ οἱ ἴηο Ῥοτίοῃ οἱ {λα 

πηοιπ{αἶη ηΟΝ 6ΟΠΙΙΠΟΠΙΥ α]]οά ΄ Ώδυ]μο- 

Ῥε] Μικρα. ΤΠις οι, Ῥαι] ταὶσΏί ανα 

Ἰοατπί ἀιτίης Ἠϊ5 είαγ ἵπ ἴπαί σοι τγ. 

Πέ τωδί ο αἁπιϊέίοᾶ ἴ]αί ννο 656αρο αἲ1 

(ή 15 ννο αἀορί ἴπο τοπάῖηπς οἱ [ιασι- 

πια: τὸ γὰρ Σινᾶ . . . Αραβία ΝΙ]] (πει 

Ίοτπι α Ῥατοπί]οςί5, απά {ο οπιρ]ιαδῖς 

νι] τοβί, ΟΠ ἐν τῇ ᾿Αραβίᾳ: ’ΤἘοτ Νοιπί 

Β]ηαϊ 16 ἐπ Αγαδία,᾽ --- Αταδία, ἴο Ἠοπαθ 

οἳ {λαο Ῥοπς-πιαιά5 ολι]άτεπ, {16 υἱοὶ 



119 αΔΙΑΤΙΑΝΡΒ, ΟπΑΡ, ΙΥ. 90, 26. 
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συστοιχεῖ δὲ τῇ νῦν ᾿Ἱερουσαλήμ, δουλεύει γὰρ μετὰ τῶν τέκνων 

αὐτῆς. 

"Αγαρ, ἨῬαγιο]ν 1, 255 οοπηρ. Ποίπιαπη, 

πολυ ἐβιὸ. οἱ. Ἱ. 2. Ῥ. 62. ΤΠ Οἱ ομ5α 

45ο διαθήκη ἵδ ἴ]ια ειαὐ]θοεί Ο/ συστοιχεῖ 

(ορρ. ἵο Ποίπι.), Νιου 1]λο σταπαηλα(]- 

σα] ἀῑκιοτιίοι ἵπ πιακίπςσ Παρα λαο 50 

16ο. ΒΛ] Ἴνονο 5 α ἀΠου]ίγ ΤΠ ἴ]ιο 

οογοπαπῇ Ὀσῖπςσ δαἱά συστοιχεῖν ; 85 δου- 

λεία [δουλεύει γάρ) 15 Ῥ]αἴ]Υ ἴ]χο ἑογέζηη 
οοπιμαγα(ἑομῖν Ὀρυννθει Ἱαραν απά κα οτι- 

βαἱοια, απιά [πο αβεογίίοη ἥτις ἐστὶν "Αγαρ 
ἵ τοἙ]]γ ποῖ 5ο πας] καρροτίεὰ Ὦγ ἴ]α 

φοπίοποθ ΥΙΟ {0]]ουνς, α5 Ὁγ {ο οπι- 

Ῥ]ναςίς υν]ίο]ι ἶ5 α55απιεὰ {ο τοδῖ οπ ἐν τῇ 

᾿Αραβ., ἴ]ιο ]αδέ νοτάΒ οἳ ἵτ, νο Ἰανο, 

{πποχοίοχο, ποϊ]ίπς Ὀθείετ {ο ο{ζος {απ {]λθ 

{οχπποτ Ιπιατρτοία{ἶοῃ. συστοι- 

χεῖ δέ] «ὖο δίαπις έοο ἴπ {λιε 8αηιο ο 

ος απ το], εἱδ οοπ{οτπιαῦ]α νν{]ι, 

Αππη., ἴα ποπηἰπαϊνο οὐνίοικ]γ Ὀοῖης 

γαρ {.φιω οοηδοπαί, Οἶατοπι,) πο 

Σινᾶ ὕρος (Υ 115.) ΠΟΥ ΘΝ6Π µία δια- 

Ῥήκη (Ώο Ὑγ.), α5 ἴλιοτο πνοι]ά {πα5δ Όα 

πο Ῥοϊπί οἳ οοπιρατίδΟΠ [δουλεία) Ὀε- 

ἔννθοι. {Τα βιιΏ]εοί ΟΕ συστοιχεῖ απᾶά ἡ 

νῦν Ἱερουσ. (Μεγ.): 5οο αὈονθ. ΤΠε δὲ 

( υπὰ 2ννατ, Πήσοι{) αρρεαῖς {ο αάά α 

Πγοςη οκρ]απαίοτγ ελατασίοπίδίϊο, απά 16- 

{αἴης Ίτς Ῥτοροχ {οχ66 ἵπ {πε ]αἴοπί εοπ{γαςί 

εας Όια αἀάῑίοι οἱ α πονν {αοῦ Ὀτίησς 

ντ τς 9οο Ιζ]οί7, Ώευαγ. Νοἱ. τ. Ρ. 

905.. Συστοιχεῖν ἵδ Ὀεδί Ἱ]ηδίταίεά ὮΥ 

Ῥο]γὺ. Πἰκέ. κ. 91 (οἶτοὰ Ὁγ ἸΝαίρί.), 

συζυγοῦντας καὶ συστοιχοῦντας διαµένειν: 

ν΄ηοτο συ(υγ. ονἰάοπ!]γ τοίοι5 {ο βο]άΐεις 

Ίπ 11ο 84Π1Ο γαπᾖ, συστοιχ. ἴο 5ο]άϊεις 

1Π {16 βαΠ16 6: 966 Ἐο]] ἐπ ἴοοι, Ὑνηοτθ 

{ο ἔννο Ιδίς ατο ἆταννπ οιῖ; εαεἩ ηαπιθ 

ἵπ ΥΙΟ συστοιχεῖ ΨΙἃ {λος ἵπ {]α 

Β4Π1ο Ἰδί, Ὀιί ἀντιστοιχεῖ ΝΕ] 11ποβε ἵπ 

{πο ορροβίίε 1εί. Πο σεοσταρλίσα] 

ρ]ο5 ο 0Ἠήγ5. γειτνιάζει, ἅπτεται (« αἱ 

οοπ/αποῖι5 οδί, Ὑ μ]σ., σαππαγ]κο” [οοπρ. 

ἐπιβγσο’] οἱ.) ἀῑῑα ῬτοβαΒ]γ {ο {ια 

αδευπωρίίοη. ἴ]ιαί Σινᾶ ὄρος ἵ5 ἴλο ΠΟΠ1, {ο 

9 ἡ δὲ ἄνω “]εῥουσαλὴμ ἐλευδέρα ἐστιν, ἥτις ἐστὶν 

συστοιχεῖ, ἵδ ποί οχορειϊσα]]γ {οπαβ]ο, 

απά Ἰαςδ Όοοα τε]εσιοὰ Ὦγ ποατ]γ αἲ] 

πιοᾷστΏ οκροβί{οτΒ, τῇ νῦν Ἱερ.] 
έλα ῥγέδοπέ «Ιογιδαῖοπι, 5ο]. τῇ ἐνταῦθα, 

τῇ ἐπὶ γῆς, Ῥε]ιο]. αρ. Αα, : ! πΠ{(]λθ- 
ἴοἩ. δρογώ ; Πιο ἴοπιροτῖς οδί, δάργα 

Ἰοο,”. Ώειισο]. δουλεύει γάρ] 

«/ογ 8) ἰ9 πι δοπάαφε,᾽ 5ο]. ταῖς νομικαῖς 

παρατηρήσεσιν, Ῥελμο]. αρ. ΜαπϊἩ., 6ΟΠΠΡ. 

Ἠοίπανῃ, βολγίᾖθ. Ὑοἱ. τ. 2 Ῥ. 611 

Όνο ποπι. Ῥοῖης ἡ νῦν Ἱερ., απᾶ ἴηο γὰρ 

βοτν]πς ο οοΠΒτΠΑ {ο ]ηδίίσο οϐ ἔ]ε 38- 

βοττίοη ΟΕ συστοιχία. Ίὓα τοαάῖης 

δὲ [1ἐοοι νι] ὈρΕΦΙ: αἲ.:. Ἀγτ.- ΕΙ]. 

(ππαχς.), αἱ: ΕΕ] 19 τίρ]]γ τε]εσίοὰ ὮΥ 

ππο5ὲ τοσθπέ οἶίοιν ουν] ρτοροπάσταπί 

εχίοτηα] ονἰάσπσο, νἱ2. ΑΔΡΟΡΙΕ; ΠΙαΠΥ 

πη55, απά ὧν. 
96. ἡ δὲ ἄνω Ἱερουσαλήμ] 'Ριΐ 

έλο «Ἰογιδαίεπι αὔοναε; οομίταδί ἴο {πα ἡ 

νῦν Ἱερ. οἳ ἴ]ιο ρτοσεάϊπᾳ Υεσβε: ἴ]ιε ΕΟΓ- 

τοβρομάθπςθ οἳ ῬαταἩ, ἐ. 6. να οἴ]ετ 

εονοπαπί, Ψί] ο Ἠθανοπ]γ {εγαδα]οπα 

ἶ5 αβδιπηοά αξ ει/Ποἰεπί]γ ουνίοις οπι 

ἴλο οοπίοχίέ. Ί]ε πιοαηῖηπσ ΟΙ ἄνω ϱ8Π 

«οαχζε]γ Ὦο οοπείάστοά ἀοιυίβα]. 1 σ8ι- 

ποῖ Ῥ6 ᾖοσαῖ (ἈΤοιιπέ Β19Π, ἡ ἄνω πόλις, 

Ἐ]κπος, αἱ.) α5 ἐπὶ ἵ9 Ιποοπβὶσίοπί ντ] 

ιο [οτοσοῖπς νῦν, πος Υοί {οιρογαῖ (’ ία 

αποϊοπί {ογιβ., πο Ῥαϊεπα οἱ Ἀ[ε]επίζε- 

ἀαἷς, Μϊολασ]. 81.), 45 5αοἩ α τα. ἵ5 Ἱη- 

οοπφϊκίοπὲ υγ α- οοπῖοχί Ψ]εὮ οτ]γ 

Ροϊπίς {ο Ἰαΐοτ Ροτίος, --- Ῥαέ Ίνα ἴπι- 

ΡΙΥ 15 ταδιια]. οἰλίοαῖ χοΐοτοησο, « αΏονο, 

«Ἠοανεπ]γ, «αι βισδαπα ϱδί, γα]ς., 

ΟἸατοπι., νο. Ὀντ,- ΡΕ]. ; οοπιρατθ 

Ἱερουσαλὴμ ἐπουράνιος, Ἠεὺ. χα. 33, 

Ἱερουσ. καινή, Ἐν. Π. 12, αχ. 21 5ε9 

εἶιο ταυ]πῖσα]. αποἰαάομς ἵπ ΊΝεἰδί., απά 

οοππρ. Ὁοί, Ι,ελγὸ. Ἱ. 1. 3, Ῥ. 1535. Α8 

]οτηβα]οπι ἡ νῦν ὝναΒ ἴηα οοπῖτο ΟΓ δἴ1ι- 

ἀαΐσπι απᾶ ἴ]ιο αποϊοπέ {λοουταίῖο Κίπδ- 

οπι, 5ο {5τδα]οπι ἡ ἄνω 5 ἴε {γρίςα] 
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/ 4 Αα 9Ἱ / / » / α ς ια) / 

µήτηρ ἡμῶν' " γέγραπται γάρ, Εὐφράννητι στεῖρα ἡ οὐ τίκ- 
-- Ν δν" ο ω 

τουσα, ῥῆ-ον καὶ βόησον ἡ οὐκ ὠδίνουσα, ὅτι πολλὰ τὰ τέκνα τῆς 
; - ν ; πι ͵ -ά 

ἐρήμου μᾶλλον ἢ τῆς ἐχούσης τὸν ἄνδρα. ' ὑμεῖς δέ, ἀδελφούι 

χορτοδοπ{α(ῖοῃ οἳ ΟλπςἰαπΙέγ, απζ {λαο 

ἸΜορεϊαπίο Κἰπσάοπῃ. Οµ πο {ητος- 

{ο]ά ΠποαπΙς ΟΕ Ἱερουσ. ἵπ {λε Ν. 1 

(δοΙ]. ο ἹσοανοπΙγ οοπηπιαΠΙίγ οἱ {ο 

χϊσλίσοις, ἴ]ο ΟΠτό]Ὦ ο. οατίἩ, πο πονν 

Ίοτας. ου. ἴπο ο]οτῇσοά οατί]), απ 11ο 

ἀῑδιποτίοι οὔβοτνας Ὁγ Βέ. ἆομπ Ρεΐν/οσπ 

“Ἱερουσαλὴμ (11ο εασγεᾷ ΠαΠΠΘ) απ Ἱερο- 

σόλυμα, 35ε6 Πεποσκῖεπσυ. οπ 4ροσαζ. Ἡ οἱ. 

τ. Ρ. 519 (Ο]αι]κς): απά οἩ {ο σοποτα] 

πδο απά ππθαπίης ΟΡ 1ο οΧΡΓΟΡΣΙΟΗ, {πα 

Ἰθατποά Ίποαίϊσο οἳ Ῥεποσίίσεηπ, Πογα 

Πού». Υο]. 1. Ρ. 1206---1248. 

ἥτις κ.τ.λ.] «απ ἐλίδ οπε (11 ἄνω 
Σ4{ Ἱερουσ.) ἵδ οι Πιοέᾖεν; ἥτις Ὀείπρ τι5δοἆ 

ΑΡΡΥ., ἃ5 ἵπ νο. 25, ἵπ 195 ' ἀητετοηπτία] 

Β6Η5Ο (506 πΠοί65 ΟΠ Υογ. 24) απ τοϊαϊπ- 

ἵησ {πο επιρηαδῖςδ, ΥΠΙ6Ἡ, αδ ἴπο οτάετ 

ΟΕ ια ννογᾷς 86αΠΙ5 {ο ΙΠΙΡΙΥ, ἀοο5 πού 

οί ΟΠ ἡμῶν (1Ν ποτ). ιο αᾱ- 

ἀἰβοῃ οἳ πάντων Ὀοίοτο ἡμῶν (1ου. 

[Πιασ]ιπι.], ΙΙ ΑΚ; πβ.; Αταῦ.- 

Ῥο]., αἱ.) ἵ5 τὶῖσΏτ]γ το]οσίοά Ὦγ Τἱδοᾖ. 

αἰ., να ΡΟΡΕΕα: δ. 6, απ πια]οτίίγ 

οἱ Ἡν. απ Εί, 

27. γέγραπται γάρ] “ον εξ {δ 
τομέέοα,) Ῥιους οἱ πο «ααδο Ιπππισαί- 

αἴε]γ ρτοσεάίπς, ἥτις κ. τ. λ., Άοπι ἴ]α 

Ῥτορλαϊίο οοηδο]αΏίοπ οἱ ΙδαϊαἩ (6Ἡ. 1ν. 

1), ΠΙΟ (λοιση ϱ5δρ. αἀάτεοςδοᾶ ρτί- 

ΠΙΟΤΙ1Υ {ο 1:Τα6] απά «οταδα]οπ (ποῦα], 

205. Ῥ. 980), νναδ ἀἰτοσίεα ντα α ΓΠΙΤΙΠΟΣ 

απά {11ος ποίοχοπσθ {ο {πο ΟἨατόἩ οἱ 

ΧΝΠΙΟὮ {Ἠεγ Ὕνογο {1ο {γΡες, 

ῥήξον] 'ὄγαὰ Τον (ὐιίο α ο). 

ιο ο) Ι1ρ5ί5 ἶ5 α5ιια]]γ 5ιρρ]οᾷ Ὀγ φωνήν; 

5οο Τιοσί α. Ῥα]πῃ, 5. ν. ῥηγν., απά ἴηα 

ΏΙΙΠΘΤΟΙΙ5 οχαπηρ]ο5 ο ῥῆξον φωνὴν οἵτι ἆ 

Ὦγ Ὑγοιςίε. ἴπ ἴοο. Ἔμε οτι σα] αοΟΙΤΑΟΥ 

οἱ Ῥεμοτί Ἰοαᾷ5 Ἠϊπαι {ο 5ΙΡΡΙΥ εὐφροσύ- 

γην (15αίαἩ χἰκ. 10, 11. 9), τονοτίῖπσ {ο 

εὐφράνῶητι, ΟΠ ἴ]ο Ῥτίποῖρ]ο 1]ναί ἴ]ο 

ε)ρεῖς 15 α]ν/αγ» {ο Ῥο δαρρ]ίοά {τοπη {ο 

6 νι ορ α, 

εοπίοχέ; οοπιΏατο « 6ΓΙΠΙΡΟΤΟ ρα ΙΙΠ1 

Τστοπί, Ειωι. ΤΠ. δ. 2. Τι 1 ρο]αρ 

ΏΙΟΥΘ ΦΙΠΙΡΙ6 {ο 5ΙΡΡΙΥ βοήν, ἀετῖν εὰ {τοπα 

βόησον ΝΙΙ ὙνΠΙΟ1 ῥῆξον 15 80 Ε]ο56]γ 

οΐπσα, οἱ 5Ε1]] πηοτο Ῥτοῦαβ]γ, {ο τοσατᾶᾷ 

ῥῆξον 5 απάστείουά Ίποπι Ίοπς πδασο {ο 

Ῥα ΒΙπΙρΙγ οη πἱνα]αοπί {ο κράξον; ῥήξατο" 

κραξάτω, Π6δγοῃ. 

μᾶλλον κ.τ.λ.] “ΤοΥ πιαπή αγο ἴ]ο 

)ιιζάγοι ο έλα ἀεδοίαίο ιΟγο ἔ]ιατι ο] ᾖ60Υ 

ἔλιαί /αἰζν έλε ἠιιδύαα, πια] ΠΠ ἆ6- 

Βετία) τηασί5 ϱππαΠ1,᾽ οἵο. Ὑιἱσ., ΟἼατοη]., 

(οἱ Ἡ.; πολλὰ μᾶλλον Ῥεῖπςσ πο ΜΙΠΙΡΙΥ 
ος ινα]οπί {0ο πλείονα ἤ, Ὀπε Ἱπιρ]γίπα 

Όλαῦ. Ῥοι]. 5Ποι]ά Ἠανα παπή, Ὀιατ ἴπα 

ἀεξο]αία οπθ Λιογο ἴαπ {1ο οἴ]ετ (316γ.). 

ὅτι πολλὰ 

πα ο«οπιροιά ΘΧΡΓΕΡΑΙΟΏ τῆς ἐχούσης 

τὸν ἄνδρα ΔΠΦΝΓΕΙ5 {ο ἴ]ο θἵπιρ]ετ τἙ.Σ3 

Ἰὰ5.-5, Ὀντ.; βἶπι. 91. Ατπιι) 
ἱν] απ. 

Ιπ ἴ]ο ονἰσίπα], απ 15 {πας ΠΕί]ο πποτθ 

{παπι «1ο πιαγτῖοά οπα, {πο {οτοο οἱ 116 

Ἁπί. (τὸν ἄνδρα) Ὀοίπς Ρειμαρς, 5 ΑΙ. 

οὔδεινος, ίοο ἀο]ϊοαίθ {ο Ὃο εχργερ5εᾶ ἵπ 

ἘἨησ]ςη. ὮΠϊς Ῥτορ]Πθογ 5 80Π16- 

νἨας ἀμΤοτοπ{]γ αρρ]οά Ὦγ ΟἼοπι. αἆ 

Οον. π. 3, απά Οτίσ. ὧπ [έοπι. νἱ. Ὑ οἱ. τά. 

Ρ. 35 (ο. Ἰμοπιπι.), ἡ στεῖρα Ὠοῖης 16- 

{ογγοᾷ Πιο Ῥοσιι]ατ]γ {ο ἴαε (ἀοπίϊ]α 

εἩαχο] α5 ορροξος {ο {με φουν]δ]Ώ «ΏάγοἩ 

(τῶν δοκούντων ἔχειν Θεόν); ὙΝΊΕΙΕΒΒ 

Ῥτ. Ῥαι] υμάοτδίαπάςδ πάς {πο Ίππασθ 

οἱ ῬαταΏ (µήτηρ ἡμῶν) ἴ]ο «Πτέ], 85 

εοπιροβοά ῬοίἩ οῇ αμ αι (ἀεπίῖ]ος, 

απά τπας αξ 1π οοπίτααϊδποίίοι {ο {Τα 

ολι]άτοπ οἱ {πο ]αννύ, ἴα Ὀοπά- ομΙ]άτεπ. 

ΟΕ ἴ]ο αποϊθηί ΤοΟΟΥΑΟΥ. 

9δ. ὑμεῖς δέ] 'Βιμέ γα; αρρ]σαίϊοπ 

οἱ {1ο {οτοσοῖηςσ α]]οσοτ}γ {ο ἴΠ6 οαδο ο 

ἔλοδο Ὕποπα ἴπο Αρορί]ο ἵ5 πον’ α4ἀποξθ- 

Ίπα, ἴηο δὲ ὈὨσίπς Ἠστο µεταβατικόν (ἨΠατ- 

ἴαπσ, Γαγέίλ. δέ, 2. ὃ. ΝΟ]. 1. Ρ. 106, 5οο 

Ἠοίο5 οἩ 6Ἡ. 1. 11, απά πηκτ]ίησ α ἔγαη- 

15 
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κατὰ Ισαὰκ ἐπαγγελίας τέκνα ἐστέ. "' ἀλλ ὥσπερ τοτε ὁ κατὰ 
λ - ’ Ν 1ο / λ ἡ νὶ 4 

σάρκα «γεννηβεὶς ἐδίωκεν τὸν κατὰ Πνεῦμα, οὕτως καὶ νῦν. 

αἰείοπ Το ἴ]νο τοπᾶάοτς ννή]ο αἷκο Ἠἰπτίπς 

αἲ οῖς οοπίτακί Το ο οἸή]άτοι οἳ τῆς 

ἐχούσης τὸν ἄνδρα. 1Γ νε τοαάἶπα 

οἱ ἱρο. ἡμ.-ἐσμέν Ὃο αἀορίεά, ννλίο], 

Ἰοννονοτ, ἴἩοιυβ] νε] ερροτιοά [40 

ΤΡΕΙΣ): πιδε.; Βγτ., αρ. Οορί., 

ἄοιμ., «πλ, -Ρ]α, Ατπις ΟἨτγ8., 

Ἰοσά., ἘἨοοάτί,, αἱ.], ἱδ ορροθεά {ο 

Εοοά οχίοτπα] ονἰάσπςο [ΒΤΏΌΙΕ(2)Εα: 

Οᾖατοπη., Ῥαλ., τηδδ.ς «11--Ρο].:; ΟµΡ., 

Ίτον.ς Α ΠΙΟΣ. Απιζζοί., αἱ.], απά ἵ5 5ἱδ- 

Ῥϊοῖους ἆ» αΡΡΥ. Ὀείπσ α οοπβγπιαίἶοῃ 

ο νετ. 51, ἴἨεπ δὲ πιμδί Ὦο οοπρίἀοτεὰ 

α5 ἰπάϊίσαῆηπςσς αᾱ- γεδιπιρίίοη ΟΕ νοτ. 

26, αἴτο; ἴμπο Ῥατοπίμειῖσα] αποϊαίοη 

1π νοτ. 97: 9οο Ι]οί7, Ώευαν. Ὑοἱ. 11. 

Ῥ. 277, Πατιιης, Ραγίί. δέ, 5. 1, οἱ. 

1. Ρ. 118. κατὰ Ἰσαάκ] ΄α[- 

{εγ έλιε επαπηρίε οὗ ἵνααο;' κατὰ ροϊηιῖης 

{ο 116 «ποσπια ος ϱΧαπηρ]ο ΠΙΕΕ ννα5 

Συτπῖκ]οά Ὁγ Ίδαας; 6ο 1 Ῥει. Ἱ, 16, 

κατὰ τὸν καλέσαντα, Ερῃ. Ἱν. 94, Όοἱ. 

ΠΠ, 10: 96ο ψπος, 6. 49. ἆ, Ρ. 908. 

Ῥεγοτα] οχκ. οῇ {λί5 ἹἼδασο ατο οἶιτοά Ὦγ 

Έγγκο, 009. οἱ. π. 284, απὰ ἸΝοιςι. 

{η ἴοο. ἐπαγγελίας τέκνα] 

Ύπ65ο6. ννονά 

αἀπῖτ οἳ ἴἨτου Ιπίοτρτείαίίοηβ: --- (α) 

«οΙ]άτοη Ὑν]λο Ίανο (3ο4”5 Ρτοπηϊςο:) ος 

(0) «ολΙ]άτοτπ ρτοπηϊςοὰ Ὁγ ο, ἐ. 6, ἴ]ιε 

5ου ρτοπαῖδεᾶ Ὁγ ἀοά {ο ΑἌταμαπα; ος 

(ο) "οπι]άτοπ οἳ, ἐ. 6. Ὦγ υὶτίιε οἵ, 

Ῥτοπηϊκο, ῬοιἩ (ο οπιρ]αδίς, ννΏΊο] 

αρρεατς Ποπ1 {16 οτἆοτ {ο τοδί ΟΠ ἐπαγγ., 

απ Τἴηο πονάς διὰ τῆς ἐπαγγ., Υοτ. 95, 

βθεπι ἀοοῖςινο]γ ἵπ {ανοτ οἳ {πο Ἰαςῖ ἵῃπ- 

{οτρτοίατίοἨ; οοιπρατο ῬἨοπι. 1κ. 8, απά 

ϱοο Ἐγίτ7. ἴπ ἴοο. 

29. ἀλλ ὥσπερ] ' Ποιοδείέ αἲ; 

αρεοῖα] ποῖιῖοο οὗ απ΄ Ιπείτισίϊνο απᾶ 

εισσοςτῖνο οοπιρατῖξοπ Ὠοΐννοεη ἴ]ο οἵτ- 

ομπιξίαησος ΟΡ ἴ]πο ἵνρος απά οἳ 1Ἡο αηπ- 

Ώΐέγρος, ἀλλὰ νἩ 15 αδαα] αὐνετκατῖνο 

{οτορ ἀἰτοσίίης ἴ]α τοαάστ”5 ατιοπίϊοη Το 

εελἰ]άγεη ο Ώγοπιίβο. 

α Γτος] φίαίοππσηί, Ὑν ίσο] Ίπνο]νος α 5Ρε- 

οἷο» οἳ οοπίταςί ἴο ἴ]να {οτπιοτ; «γε ατο 

ολι]άτοπ οἳ Ῥτοπηίϊδο 1 15 {τας, Λοιοῥείέ 

Ὑο πηιδί οχρεοί ρειδοουίοη; 806 ϱ5Ρ. 

Ογς. πι ἴοοι, απᾶ οοππρ. Ἠ]οίΖ. Ίλευαν, 

γο]. π. Ρ. 29. ἐδίωκεν] 'Ρεγ- 

δεοιέεα, “Ῥρετδεηπεραίτ, ας, Ο]α- 

τοΠῃ., αἱ.:. Ἱπιρετί, α5 ἀοείσηαιίησ απ 

ασίίοπ ννηῖσ]ι 51]. ερίτιζια]]γ οοπῖπαοςς 

φοο Ίππον, ΟΥ. ὁ 40. 5, Ρ. 240. ν΄ ΠοιΊετ 

ἴλιο το[ετοπσθ 15 {ο Ὀο τοσατάσᾷ α5 (α) 

εχε]ιδίνε]γ {ο (1εποεῖς χχἰ. 9, της κ. ωι 

Τσο το) Ἅπιπρτν (ΑΗ. Εννα]ᾶ, 

α].), ος (2) (ο απ αποϊεπί, απά {]ετοίοχο, 

45 οἶτοά Ὁγ δι. Ῥαι], έγιο ἱταάϊίοι οἳ 

ἴλο ἆονῖς Οτο] (56ο Ὀε]ονν) νυν] 

βοπιον΄]αί ἀορειά ον {πε πιεαπῖης αδ- 

εἰσηεὰ ἴἵο Ἄπς ἵπ επ. ᾖ.ο. ναι Τε 

΄ιαή Τηθαπ “πιοσ]κοᾷ ̓  (οΡΡ. ἴο Ἰποῦε] 

ἴπ ἴοο.) 56οπῃς οετίαϊηπ {Τοπι (ρῃ. χχχὶχ. 

14, 17, απά Ιπάεεά Ίοπι Το οοπιπιαπἆ 

Ιηπ εη. αχῖ. 10. Α5 Ἰονενοτ ἴί ἄθεν 

ΑΡΡεαΣ {ο ΠιθαΠ ΠΟ ποτ {Παπ «ρ]αγίπς 

Ἰκο α ολΙ]4, παίζοντα, ΤΝ Ν., «]αάεπ- 

ἴοπι, Ὑμϊς. (560 ΊΤϊεομ. ἐπ ἴσο. απᾶ 

(δδεῃ. 1ου. 5. ν.), απᾶ ας «ᾖοξορῃ. (4- 

ἐἴφ. 1. 19, 9), 5875 ΟΠ]ΊΥ κακουργεῖν αὐτὸν 

δυνάµενων, Ἱῖ 566Π15 ΟΠ Το ν]ο]ο Ὀθεί {ο 

αἀορέ (ϐ) : 5εε Βεγεκε. π. 15 (ἼΝοιςί.), 
«Ίαπιας! τας ατοπι οἳ ςασίίτας οτ Ίπσι- 

Ἰαέας οεῖ Ἱκαασιτα, οἳ ρτα 5ο {ηλ ας 5ἳ 

Ἰαάεγεί, απά Ῥτιάος (η Όσει), ν]ο αἷ- 

Ἰαάος {ο α εἰπιῖ]ατ ταυβίπΊσα]. Ἱπίετρτοία- 

ποπ. {ουπάσά οἩ πο οαὈα]δῆο οηιῖνα- 

Ίεπορ ἵπ ΠΙΠηΡοτς οἳ {με Ἰετίετς ἵπ τις 

απά {ο οχρ]ἰοί “οτι οοπΙρ. Πασκδραπ, 

Λ/οίες οη Δεγίρέ. Νο]. 1. 230. 

τὸν κατὰ Πνεῦμα) “Λἰπι ἐλαί σαν 

αοοογαἴπῃ {ο {λε Βρὶγϊέ,᾽ 5οῖ]. γεννηβέντα, 

ευρρ]{οὰ {Τοπι Τε ρτοσεά(πς «Ἰαμδο. Τ]α 

Ῥτορ. 1ΐ ποθά 5οπτοε]γ Ὦο βαίᾷ ἆοο5 ποῖ 

Ἰστο Ῥοϊπί {ο ἴλο οαιδο ος πποάίαπῃ, 

«Ὠοϊ οροτα”. (Υαἴαῦ].), Ὀαέ εἰπιρ]γ ΄ᾱς- 

οοτάἶης {ο, ἓ. 6. ἵπ αοοοτάαπςς νι τηε 
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Ὁ ἀλλὰ τί λέγει ἡ γραφή; Ἔκβαλε τὴν παιδίσκην καὶ τὸν υἱὸν 
αὐτῆς' οὐ γὰρ μὴ Κκληρονομήση ὁ υἱὸς τῆς παιδίσκης μετὰ τοῦ 
Α5 νο ατα Γγθο, δα Γα5ε 

ἵπ γοιτ Γγεράοπα. 

ννογκίπς Ὦν Ῥτοπιϊςο οἱ {πε Ἠο]γ Βρίπς; 

«οπηρατο Ἠοπῃ. ἵν. 19, 20. Κατὰ σαρκα 

τοίους {ο ΤἨο παέιαἶ Ίαννς αοσοτάῖης ἴο 

ὉνΠΙεὮ ΤςἨπιαο] ἵνα Όοση; κατὰ Πνεῦμα, 

Έχε διερεγπαέιαἰ Ίανν5 αεεοταἶης Το νΠίςἩ 

Ίδαας Ὕνας οοπεοϊνεὰ απά Ὀοση. 

οὕτως καὶ νῦν] '50 αἶο ἵς ἐέ ποιος’ 

βοῖ]. ἴ]Ἠο5ς ἀεσοεπάεά Ίοπι ΑΌσαμαπα 

κατὰ σάρκα (ἴ1ε {οννς) 5τ]] Ῥετεεσιίε ἴηα 

Ίεο ελΙ]άτεπ οΕ ρτοπ]ῖ5ε (ἴπο ΟἨτίρίίαη5). 

Πε 5οπτϊμηεπῖ ἶ5 εκρτοςθοά ἵπ σεπογα] 

ἴετπης, Ὀμίέ ῬογΏαρξ Π]αγ Ἠθτο ὃρ οοἩ- 

ερϊγεά α5 Ροϊπιεά αἲ ἴπο Ρροτηίοίοιις ο{- 

{οτίς οἳ ἴ]αο δαάαϊσατς, ὙνΠΙΕ Ῥρτοῦα]γ 

Ἰπνο]νεά Ρετεοσιῖῖοπ ῬοίἩ δρἰτιταα] απᾶά 

τηθίετία]; οοπιρ. ΆΊογει {π ἴοο. Α 

'πουᾷ 56ΓΠΙΟΠ οπ {Π5 {εχί, {Πουση πηΙτἩ 

α εοπιενΠαί εροῖα] αρρ]ϊοαἴίοη, νν]] Ὃς 

{ουπά ἵπ Εατίπάοη, βογηι. κι. Νο]. 1. Ρ. 

287 κα. (ο. 15149.) 

90. ἀλλά] 'Ἀουεγίλεῖεδς . 5ίτοπσ]γ 

οοπςο]αίογγ ἆθι]αταῖῖοι (παραμυδία ἱκανή, 

Ο0Ἠτγε.) Ιπιτούπσίης α ἀῑκίποι οοπῖταςε 

Ψη(Ὦ ἴλα ρτουεάϊπσς ἀεο]αταίίοπ οἱ {πα 

Ῥετεεσπ!ῖοἩ, απἀ «οα]]ῖπσ αἵπαγ τῃα 

{ποισηῖ ο έε τοπάοι ἴο α ἰοία]]ν {γεςἩ 

βδρεοῖ; /ατουαῖ ππεπίεπι αἲ 1]ίς (τὶςί]- 

Ῥας 'αἆ Π]απι τοπ, 4 παπι Ίαπα ορροπίῖ,᾽ 

Ἐ]οίζ, Ώεναγ. Χ οἱ. 1. Ρ. 6. 

ἡ γραφή] 'έλμο Βογρέιγε. Τπο {ο]- 

Ἰουήηπσ νοτὰς ατα τεα]]γ ἴ1αο γνοτάς οἱ 

ΜαΤαὮ {ο Αὕταβμαπι, Ὀαῖ οοπβτπιοά, νογ. 

13, Ὦψ ἀοὰ Ἠίπιςε]Ε; «εἶθεία οί Άσατ 

Βατὰ Ῥορίπ]απία εἳ Ὀθδο αππιοηίς, Ἐςε, 

Τῃε Ιπτειτοσα!]νε {ΟΓΠ1 ννἨΙςἩ Ἰπίτοάιασο5 

ἴπο οἰίαιίοιπ ᾳἶνος τε Ίοτοο απἁ νίσοι; 

οοπιρ. Ἠοπῃ. ἵν. 3, κ. 8, χὶ. 4. 

οὗ κληρονομήστ] 'ο]ιαΙ] πι πο ιοίδο 

ὅο Λεχ, επιρ]λαϊίο: «Πθετί αιίεπι οκ 

εοπουὈϊπᾶ οοπαιέιοπῖ δεγοζ]ὲς αιξ οχίτα- 

πεᾶ 5ει σοπ{Π]{ α 5αζζρδδῖοπο Ῥ]απο αριιᾷ 

Εὔτωος οχο]ιάουαπίασ, Φο]άσπ, ο Αιιο- 

εδ. «αρ. ὃ, Οἱ. 1. Ῥ. 11. Ἡαπιπιοπᾶ 

υἱοῦ τῆς ἐλευδέρας. ἃ 4ιό, 

οἴίος {ηε Ιπείαπος ΟΕ ΠορΏίμαΗ, πἩο πας 

ἑπταςί ους Ὁγ Ἠὶς ΏτοείἨτεῃ, απάοτ ἴ]α 

5οοοπά οοπάϊξΙοπ οἱ {πο ανν, α5 ἴἨο 5ΟΠ 

ΟΙ α εἴταησο νοπ]αἩ; σφαάσος κ! 9. 

γι τορατά {ο ἴἩε 5ο οἱ οὗ μὴ πλ 

ἴπε ια Ὀ]. [κληρονομήσει ΒΡΕ: της.; 

ΤΠεορῃ.], 1 πιαγ Ὃε οὔδοινεά 1λαί {πα 

ἀῑειποίίοι ἅταννπ ὃν Ἠειππαπα (6.4. 

6ο. 855] Ὀείνπθεη οὐ μὴ νι {αίατο 

Ἰπάϊΐο. (ἀωταίίοη ος Εατατίγ) απά να 

8ογ. εαΏ]. (5ρεεάγ οσσπτεηςε) ἶς ποῖ αρ- 

ΡΙϊσαῦ]ε {ο ἴπε Ν. Τ., οπ αοεοπαέ ο (1) 

ἴπε νατγίησς (45 Ἠετε; (9) ιο ἀεοάεά 

ν]ο]ατίοηπς ο {πα τι]ε νπετο ἴπε ΛΙΡΡ, 

8186 ΙπΠΕΠΙΠΙΟΗΣ, ο. σ. 1 Τῆεςς. ἵν. 16.: 

απᾶά (3) ἴο ουτίοις Ῥγονα]επες οἱ {Τα 

ευ]αποτῖνο οσος {πα {ιτητε, ος] ἵπ {πο 

Ν. Έ, απ '{αῖδορης (ταοῖίας:᾽ 5οο Τιο- 

Ρεοκ, Ρήγήπ. Ρ. Τ22, ΤΠϊειςεἩ, Ρεπίέαέ. 

π. 15, Ρ. 190, απά εκχ. ἵπ (αγ]ετ, Ρ. 

4505. Όπ 1ηο σεπετα] 15ε οἳ {πο τπ]εσα 

Ρατίϊε]ος «εο ποτ, 6}. 66. 8, Ρ. 450, 

απά ο5ρ. Ώοπα]άς. Ογαέ. ὃ 394, 6αγ]ετ, 

Γαγέϊο. Νεῃ. Ῥ. 405, οκκ. Ρ. 490, απά 

οπ΄ {πο ὈὨδδί πιοάς ος ἵταπε]αίίοπ, πΠοίθ 

οπ 1 Τλεδς. ἵν. 15 (Τγαπςζ. ) 

δΙ. διό] 'ΗΜεγε[ογες᾽ εοπιππεποεπιοηί 

οἳ α ελοτῖ εεπη-ρατασταρΏη εἰαίῖπσ {πα 

εοπηςο]αίοτγ αρρ]ϊσαίίοπ οἱ νηαί ας Ῥτε- 

εεἀσᾶ (6 φιαπιοῦγεπι; αρα ἀπας τεβ 

εοπ]απσ]ε,᾿ ΚΙοίΖ. Ώευαγ. Νο]. τπτ. Ρ. 173), 

απά Ραδρίης Ιπίο απ οκΠοτίαξίοη ἵπ ἔμο 

Τε 16 υεγη ἀϊΠοι]ε {ο 

ἀοοϊιάς οἩ {μα οκαοῖ σοπΠοσΊοη, α5 9ὲ. 

Ῥαι]”5 Ίσα ΟΕ διό ἆἄοος πο αΡρρεατ {ο 

Ἠανο Ῥεεῃ νετγ Βχκεά. ῥἈῬοπιοίίπιος, α5 

Ῥοπι. Ἱ. 1, Ερα. Ἡ. 11, 11. 18, ἵν. 26, 

1ν Ὀοσίπ5 α ῬάτασταρΗ; εοπιοίίπιος (6κ- 

Ῥεεῖα]]ν πΙτἩ καὶ) Ιέ αἴοδεῖή οοππθοίς 

οἸαιιδο», 45 Ώοπι. 1. 924, ἵν. 93, 9 Οογ. ἵν. 

19, ν. 9, ΡΕ]. π. 9: πΠῖ]ο ἵπ 9 Οοτ. κ]. 

10, 1 Τηοςς. ν. 11 (πιροταί), 1ξ οἶοδες 

α ῬατασταρΏ, {λοισΏα πο ἵπ α γαγ 

{ο]]ου]πς νοτςθ. 



(οσε.«Το] ἄ δα 77 κ. ο ο) πουν. 

αλΛΙΑΤΙΑΝΕΟ, ΟπΠΑΡ, ΙΥ. 80 --- ὓ. 1, 110 

ἀδελφοί, οὐκ ἐσμὲν παιδίσκης τέκνα ἀλλὰ τῆς ἐλευβέρας. Υ. 1 τῇ 

1. τῇ ἐλευδερίᾳ κ. τ. λ.] Ἔ]αο ἀϊβλου]ίψ οὗ ἀροϊάϊπς ο {1ο ἵαο τεπάΐπᾳ οἱ Είς 
Ῥάδδαφο, ονίης ο 1ο ρτοαί νατίαιίοή οἱ ΛΙΡΕΒ., 15 Όεγ/ ρτοαῖ. λα τοιάίης οἳ 

1ιασληι., τῇ ἐλευδερίᾳ ἡμᾶς Χριστὸς ἠλευθέρωσεν στήκετε οὖν, ἶδ ρ]αιδυ]ο, απά ννε]] 
βυρροτίσά, αξ ᾗ ἵ5 ουττοὰ ὢγ ΑΟΟΤ1 5 πι, Όορι., Ώαπισβο., αἲ.ς ]] ἴ]ιο ἀοαὈί- 

Φα] πιεπηίης οἱ 1]λο ἀαί. ἐλευδερ. (ποῖ ἴ]νο ατίίο]ο, αἲ ννλίον ΠΠσΛ. κιαπαυ]ο5), απᾶ 

ελο αὐταρι οἸαταστες ο νο ν]ο]ο, πλακα ί, ον. ἱπῖοτπα]. ϱτουμςς, νο ἀΠου]ὲ {ο 

απατ, Το. (8ο ἨΜαίω Νολοῖσ, Πίπολ, Πολ. ΟΙ]. αἲ., (ποισ] ἁμίαίηπς ἵπ 

οἵ]ιος ροῖΏῖ5) 5οεπη5 τἱσ]1γ το Ἰανο τοιαμιοά ᾗ κιν 11 (ΡΕ ᾗ ἐλευδ. ἡμ.; 6ΟΙΛ- 

Ῥατο Ὑἱς., 0ᾖατοπι,) πηδδ, Ῥγτες 0ἨΣΥδ., ποσά. (2), αἲ., 35 ἔηο Ἡ ἶ5 165 Ἰκε]γ 

{ο ανα ατίδον. Ίτοπι α τοροίοι οἳ {ο Πτςί Ἰοτίοτ οἱ ΗΜΑΣ (Ἠ6μ.), αι ἴο Ἠανα 

ειτίοτ]γ εἰπι]]ατ {ο ἴ]ια Ῥχοδοπί. Όπ τ]α 
πν]ο]ς, 1ξ «6οπΠΙ5 πιοδί ρτοῦαῦ]ο 1]ναι ϊ, 

Ῥαμ] να» αὐοιῖ ἴο Ῥαδς οἩ {ο απ αβΡρ]ι- 

οατἷοπ. οἱ, ποῖ α ἀσάμοίοιτ τοι, ἴ]ια 

Το 

οΟΠΙΙΠΟΠΟΘ5 ΧΙΙ διό, Ὀαί ἴμο ποτά 

ἐλευβέρας βιισσορίῖησ ἃ ἀἰστοδεοπ (56ο 

Τανιάκοῦ, Γπέροα, οἱ. τ. Ρ. 148), Ἶο 

{άγης ο αρριίσαῖοπ ὮΥ πιοαΠ5 οῇ τῇ 

ἐλευθερίᾳ, Ιπῖο απ πβοτοηεἴα] εχ Ποτίατῖοπ 

(«Ἔι, οπτοπιοος]ν ππα]κο5 ο Π1δῖ «αμ» 

α. τοᾶςοῦ «οπία Ολτΐίας), νο. 1, απᾶ 

ΤΟΖΟΠΩΠΙΟΠΟΘ5 α παν ΡαΤα]]ο] ἱταίῃ ο 

ΌποιβΗῖ η Ἡ ἴδε ἐγώ. Να {η ριῖ 

ε]]σ]ί ραιξο α{το ἵν. 90, απ α {1]1]οσ οπθ 

{ἴ6Υ ν. 1. 1{ ἡμεῖς δὲ Ὃο αἀοριοὰ 

[ος πιδ,; Οορί.; ΟΥτΤ. (1), Ώαππαςς., 

α].]. το οοππθοίίοπ 1] ο πηοτο Θ645Υ. 

γα. 90 ἀοξοτὺες ἴ]ο {αΐο οἳ ἴμο Ὀοπά- 

οἸή]άτοη ; νετ. οἳ νν]] {ποπ {οσπι α εοτό 

οἳ «οΠξΟ]αΤΟΣΥ οοπο]δίοΏ, ἀθτινῖης 5οπηθ 

{οτέο {ποπι ἴ]ο οιπρ]αῖίο κληρον.; 'υαί 

Όρο ε]α]] Ἠανο α ἀλτετεπί {αΐο; νο εΠα]] 

Ὦςδ ΙΠΤΙΟΓΙΤΟΥ5, {0Γ νο ατα ολΙ]άτοπ, ποὺ 

οἳ α Ὀοπά-πηαῖά, Όιξ οἱ α {Γ60-ΊΝΟΠΙΔΠ.᾽ 

1115 τοπάῖης 5, Ἠοννοτοτ, ΠΠΟΤΟ ἴ]απ 

ἀοιδι{α], αξ αρροατίπς ἵο Ῥορ ΟΠΙΥ α 

τοροϊ]τῖοπ {ΤΟΠΙ νοτ. 25. Τοχ ἄρα (1ΐοο. }, 

νο] ννοι]ά Ῥροτμαρς Ππιρ]γ α ττ]ο πποΓθ 

ἀθεσοιάοὰ]γ 1]ναπ διὸ α οοπτἵπιαη (ο οἳ ν'ηαί 

γας εαιά (Ώομα]ά». Οραέ. ὁ 192), νο 

οχίογπα] εγιάσμεο [1] (ἄρα οὖν Τ., 

Τ]νουἆττ.] ἵ5 νοτγ ννοα]ς, απά ἴ]ο ρτοῦα- 

ῬΙΠΙγ οἳ οοττουῖῖοπ ποί Ἰπεοπρίάσταυ]ο, 

ἑοί α δοπᾶ-πιαίᾶ, βεῖ]. 

Ῥτονίοις τοπιαι]κ5 απά οἰαίοι. 

παιδίσκητ] 

«ο { απΥ Ὀοιά-πιαιά. Ίο οπιἱςείοπ ος 

Όλα ατίιό]ε πια Ὃο πεσοιηῖο! 105, ---- ποῦ 

ὉΥ νο πεσαϊτῖνο {οτι ΟΥ Όλο Ῥτοροδίτῖοπι 

(Μιά ἁ]σίοιι ἴπ οσο.) Ὀιι Ὦγ τ]α ρτίπο]- 

Ρο οἱ «οττο]αίίοι, ΥΝΠΟΤΟΡΥ νν]ιοπ {πα 

σονετηῖπς αγι]ε]α ἶ5 απατί]Ώτοιι5 (Ίχοτο ῥ08- 

δἱὐἱ/. 5ο αίῖο ἴ]αο ριοισαϊίνο ἐσμέν, 

ΜΠΙά 4]. Ρ. 49) ἴΌινε ρονοτιοὰ Ὦσσςοπιος 

απατίιητοις αἶδο; εοο Αα. ἄν. 4. 

πῃ. ὃ. Τ, Ρ. 50 (εᾱ. 11056), «οππρ. γίπος, 

αν. 19 2. Ὁ, Ρ. 119 5ᾳ. Α5, Ἠοννενος, 

παιδίσκη αρΡρΟαΙ5 Ιπ ΘΝΟΙΥ οἴ]οι Ῥ]ασς 

Νά] ο ατῖ, (ονοη αἴτοτ ἴ]ο Ῥτερ. ἵπ 

νοατ. 23}, ἴ]λο ριεδεπῖ οπη/5-1οιι 15 Ρ6ΙΊγαΡ5 

πΙΟΙΟ ριουαὺ]ψ τοραγάσὰ α΄ Πποποπα], 

απά α5δ ἀοκϊσηοά ἴο σῖνο α σεπετα] Ἰατ- 

αοῖοι {ο ἴ]ν Αροςι]ε” οοπε]ιδίοι: 9οθ 

Ῥοΐ]α ἐπ ἴοο. Τῆς ἐλευδέρας 6ΠΠΟΙ, 

Ἠοννονοχ, ος ἵταπε]αϊσά «οἱ α {1ου ΝΟΠΙΠ.᾽ 

Οµλντηπ ὓ. 1. τῇ ἐλευβδερίᾳ 

κ.τ. λ.] Βίαμᾶ Πγπι, έλη, πι {ο 1γευ- 

ἄοπι Γογ το]ίο]ιν οἵο,: Ἱπάοτοητία] οκΏοΓ- 

{αἴίοι {τοπὰ ἴηο ἀοσζ]αταιίοι Ππιπιο]ατο]γ 

Ῥτοσράϊπσ. ΟΓ νο πΙαΗΥ εχρ]απαίοη5 

ν/]ίο]Ὦ ἔλλο οχρτερείοη τῇ ἐλευβερίᾳ στή- 

κειν Ἠα5 τοοϊνεά, ἴαο ἴνο {ολονίης 
Ἄρρθατ ἴο Ὀς ἴ]ο πποδί Ῥτουαῦ]ε; (α) 

ιθεγίαξἰ δίαγο, 418Πὰ ἆο5οτοτο οςῖ πείας, 

Ἐτιιζ. Ιου. χἩ. 12, οἱ. τά. Ρ. 80, 

Ἠνήπογ, 6). ὁ 51. 9. οὓς. Ῥ. 244 (ο. ὔ 

Ίος ἀῑκιποι]γ ρ. 188, εᾱ. 6): (Β) 'φιιοᾶ 

αἰίγιοί αἱ Ιδεγίαίσπε, δία.ο, Ὀτοίϊδεμῃ., 

Μογοτ ον 2 Οος. 1. 34. Ἴ]ιο οὐ]εοιῖοι 

{ο (α) ἵδ, ἴλαί 5αοἩ εχριεβίοης 45 τῇ 



Οπλρ. σ. 1. αΑΙΤ ΑΤΙΛΝΡΟ., τπτ 

9 ἐλευνερίᾳ ᾗ 
πάλιν ζυγῷ δουλείας ἐνέχεσδε. 

ϱ - Ν ια) / ’ ιο Δ λ 

ἡμᾶς Ἀριστὸς ἠλευνέρωσεν στήκετε οὖν, καὶ μὴ 

Όσοι οπαϊτίοἆ Ποια Ἰανίπςσ Ὄσοι αοοϊἀσηία]]γ πιοχσοᾷ ἵπ Ἱέ. Πί5 οπιἱςείοη οἱ οὖν, 

Ἠοννενοχ, νὰ ὮἨ Ὑμ]ς., ΟἸατοπ],, ΒΥτ. (Ῥ]]ος.); ἘΠουᾶνί. (9) ασαΐηκε ΑΡΟΙ 

Έα: 10. 17. 91. 97, α].; Ῥοοτῃ., Ασίοης., οϊ]., Οορί., αἰ.:. ΟΥΤ., Λασ., αἱ. --- 

ἆοος ποῖ 5οοπι {οπαῦ]9. πο οσοι Χριστὸς ἡμᾶς ( 1160.) Ἠαβ Ὀιέ νγθα]ς οχίογπα] 

φαρροτί [00115 πιςς.; αφβή. 5οπιε Ὑν.; 0Ἠ1γ5., Ἰιοσά.], απιᾶ ἶ6 τενοιςαὰ Ὁγ πποςε 
τοσυθηί ο 1ου». 

Βλίψει ὑπομένειν ατο πο ςἰτὶοί]γ αἰπαί]αν, 

45 ἴμα Ίάρα οἳ α Ἰοβί]α αἰηίιάο (ἀαἲ. 

ἵποοπιπιοςί). ἶ5 Ιπνο]νοὰ ἵπ (ο ἀαῑῑνο, 

ἑσα]απηϊαίοπι πον. ςαὐίεγ{ασίθοηίες, εἰς., 

ΞΟ ὑποστῆναί τινι, µένειν τινι (Ῥειη]. 

δήπέ. ΠΠ. 19. Ὁ, ρ. 98), απᾶ Ἠοπι. {. 

ΧΧΙ. 000, στῆναί τιν. πε ]αΐΐτει Ἱπίοι- 

Ῥγείαίῖοπ 866ΠΏ5 ἴἨιι5 ἴ]πα πιοδί οοττοοί ; 

{πε ἀαίϊνε, ΤοΊνθ6νοαΥ, Πιιδέ ποῖ Ὀδ ἴταπδ- 

Ἰαίοά ἴοο Ἰαχ]γ («α5 τοσατάς (Πο {196- 

ἆοπι)), 8 16 5οτνο5 {ο σα]] αἰξοπ{ίοπ ἴο 

Έχε εχαοί 5ΡΊεγε ἵπ νΠίοἩ, απιά {ο νΠΙςἩ, 

Ώιο αστίοι ἶ6 Ηπιϊ(ο, ο. {. ἔστη τῇ διανοία, 

Ῥο]γὺ. πχι, 9. 8; 566 οποιο]. δέ. 

ὁ 22. 2, Ρ. 119, αι ποῖθς οἩ 6]. 1. 22. 

Τί παγ Ὦο τεπιαι]κοὰ ἔ]αί νο εοπιθέίηιο5 

Επά απ Ἱηφοτίοά ἐν (1 Όοτ. ανί. 18, 

«οπιρατα Ἠ οκ.) ννλοιί τηε] αρρατοπ{ 

ἀὔΤετεπος οἱ πεαπῖησ, ςϐ]] Τε ἆοος τοῦ 

56επι Ἠγρετοτίῖσα] {ο εαν ἴἶαί ἵπ ἐλὶς 

Ἰαϊίος «35ο {μα Ἱάθα οἱ Το «ερ]οτα οἵ 

εἰεπιοπ{ί ἴπ ανΠίσΠ ” ννας ἀοεισηποὰ Ὦγ {πα 

Ἠπιτες {ο οοπιθ ποτ «ῑκίποί]γ Ἱπίο 

νῖονν; «οπηρατε Ἁπαι, (γ.  9Ι. 8, Ρ. 

194. ΟἨ {1ο πιοαπίησ Οἱ στήκειν, νΠῖσ]ι 

ΦεΥ δε 15 ΟΠΙΥ “είατο (Υυ]σ., ΟΙατοπῃ.), 

Ὀαξ νο ἀθιῖνος 15 {11ος πποαπίησ 

{ΤΟΠ {πο οοπῖοχ{; οοπιρ. ΟΠΥΥ5., στήκετε 

εἰπών, τὸν σάλον ἔδειξε, αιιά 500 Ποίθς ον 

μεν τν ο. {] «Του το]λέο]ι ;’ ἀαἲ. 

οοπηπηοᾶϊ. Τη π5α] αὐζαέίυαί εκρ]απᾶ- 

Ποπ «αιᾶ πος Πυοτανῖε” (Υι]σ.), βοῖ]. 

ἣν ἡμῖν ἔδωκεν (5ο οχΡρτος»]ν Οοπγῦ.], 

πΙαΥ Ῥεμαρς Ό6 Πας Ποᾷ Ὦγ ἔἶια 6ΟΠΙΠΊΟΠ. 

οοηβίτιΟ{ΊΟΏ5 χαίρειν χαρᾷ, οἴο., Ὀπέ αδ 

1ὲ 16 νετ ἀοαυα]. ννΠεί]ος τς οπ- 

βίτυσί. οὐσατ» ἵπ δί, Ῥαμ] Ἡρρ. (1 

Ί]ε5». 1, 9 86ΟΠ15 4η Ιηδίαπςε οἱ αί- 

{γασέίοπι; 960 Ποίος πι οσοι), 1 8ΘΕΠΙ5 

βαΐ6Υ {ο αἨατα Το ἐἶιο {ογπιος εχρ]απᾶ- 

Ποπ; 966 Ἀίογει ἴπ ζοο. (ο05.) Έοχ 

ἃ δοοᾷ 86ΙΠΙΟΠ ΟΠ {Πο ποίῖοη οἳ ΟΠπς- 

{απ ΠῬοτίγ, 56ο Ἡρ. ἨΠα]], βεγπι. κχνι. 

γο]. ν. Ρ. 559 5α. (Ταἱ0ογς). 

πάλιν 1εί6Ι5 ἴο ἴπο Ῥτενίοι5 5ι1ὔδος- 

νῖεπος οἱ {πο (α]αιίαης το Ποδα(]οπίδπη : 

8ε6 ποίες οἩ 6Ἡ. ἵν. 9. (υγῴ 

δουλείας] “έλε γολε ο δοπᾶαπο, ποῦ 

έα γοκε,᾽ εἴο., Οορί., Ἐννα]ά, αἰ.; ἴλα 

ΑΠΑΤΙἨΤΟΙ5 δουλεία (εοπιρ. που, γ. 

19. 1, Ῥ. 109) Ὀεῖης αΡΡΥ. 5ο ΞΟΠΙΟ- 

ναί Ἱπάσβι(ε]ψ {ο ππατ]ς λα σοιιοτα] 

ελατασίετ οἱ ἴλἩαο (υγόν, απᾶ Ὦγ ἵἴλμα 

Ριϊπαῖρ]ε ο{ οοττε]αϊιῖοι σαπδίησ {Ἠο σου- 

οτηῖης ΠΟΙΙΠ {ο Ἴο5ε 155 ατίῖο]ο;: 56ο ΝΠά- 

ἀ]είοι, «γ. γέ. ππ. ὃ. 6, απᾶἆ «οπιρατα 

ηοίθ8 ΟΠ 6Ἡ. Υ. 91. Τὲ νι] Ὁο οὐξοινεά 

Ὠλαί πάλιν ἵ5 Πιοτθ θαδῖ]γ εχρ]αϊποά οἩ. 

Ώπε Ἠγροί]οςίς οἱ (υγῴ Ὀεῖης ἴα]κοι Ἱπ- 

ἀαβιίαΙψ ; ἴ]Ἠε Ῥτοεσοπέ νίθςυν, Ἠονήονοτ, 

86ΕΠΗ5 πιοδί {Π αοζοτάαπσθ νντἩ {πο ἀεβ- 

π]ίο βίαἴεπιοπέ ἵπ νον. 2: ζυγὺν δὲ δου- 

λείας τὴν κατὰ νόµου (ωήν, ἼΠεοά. Οπ 

έλα μ5θ οῇ {ο σε. 45 ἀεποΏηςσ {Ἡθ Άγ6- 

αοηιζπιαφιέ πιαέγο οἱ φιια[ίέψ Ἱπ]ιετοηί Ίπ. 

{λα φονετηίπσ ποιη, 966 Β0Πθιοτ]. γιό. 

ὁ 16. ο, Ῥ. 116, απά «οπἹρατθ ΒΟΡΗ. «47. 

944, οἷα δουλείας (υγὰ, «Τδεπ. 4παπι. 

906, δουλείας γάγγαμον. 

χεσβε] :ὁε Λείᾷ ]αδέ; πο εχας]γ 

5 / 
ενε- 

1ο22 [πιαποροπαπ!, κα ὐ]ίοἶα εἷς 

νο»], Ὀιας βἰπιρ]γ «ΙπιρμοαπιϊπΙ, Έσοσα, 

ψΤΗ το[, Ῥογμαρς {ο ἴ]α ἴοπμασΙεγ οϐ 118 

Ἰο]ά, απά Ίο ἀΠοι]{γ {ο εἨα]κο 1έ ο 

εοπρ. Ώεης. Τος εχκ. οἱ ἴπο 18ο ο 



118 ἳ ΑΙ ΛΑΤΙΑΝΑ, 

15 γο επ ηηε {ο οἴτοιπῃ- 
εἰκίοι, Υο στο Ὀουπά {ο Όνο 

κ λοῖς ανν, απ νου υπῖοα 

πο Ο γή κε τα νν οί νοῖᾶ, 

πας, Τ. 9, 9. 

:"Ίδε ἐγὼ Παῦλος λέγω ὑμῖν ὅτι ἐὰν πε- 

ριτέµνησὃε ἉΧριστὸς ὑμᾶς οὐδὲν ὠφελήσει' 
8 / δὲ ίλ, Δ . Ύ ’ ’ ” ” 

µαρτυρομαι ε παλιν παντι αν ρωπῷ περιτέμνομενῳ οτι ὀφει- 

Όινο νοτῦ Ῥου] ἵπ α Ῥηγείσα] (Ἠετοά. τ. 

121, ἐνέχομαι τῇ παγῇ), πιά ἵπ απ οιλὶ- 

σα] 86Π86 (Ἑ]αἴατον πρ. τ. ο. ὃ. 1, 

ἐνέχεσθαι δόγµασιν Πυβαγαρικοῖς), 866 

Ίκγγκα, Οὐ98, Ὑοἱ. π. Ῥ. 285, αιιὰ Ἠγείςι. 

ὑπ ου. 

3. ἴδε ἐγὼ Παῦλος) “Βελοίά Ι 

7αμέ, επιρ]αϊίο απά ννατηϊπς ἀεο]αταᾶ- 

{ποπ (τόση ἀπειλή, 0Ἠ1Υ5.) οἳ ἴ1ε ἁἆαπ- 

6ετοι5 ϱΟΠΒΟΠΙΙΕΠΟΘ5, απά γνοιβο ἴ]απι 

Ἱδο]οςηοςς ο απάοτσοῖπςσ οἰτοιπιοίϊδίοῃ, 

ὓμο. ΑΡρορίι]α'5 Ππίτούιοίίοι οἳ Ἠΐ5 οννη 

ΏΒΠηΘ (6οπ1ρατο 2 ΟοἨ, κ. 1, ΕΡρΗ. Π1. 1), 

Ῥτοείασθά Ὁγ πο ατγοδίίησ ἴδε (’ αἰίεπ- 

Ώοπεπι εχοἰίαπ{15 ορί, ἀτοῖ.), Ἠαδ Όθει 

ἀϊποτοπ{]1γ εχρ]αϊποᾶ. Τ]Ἠα πηοδί πατι- 

τα] νίενύ 8εοτης {ο Ὀε (αί ἰτ να {ο ἵπ- 

Ἴ οπθΗ5ο6 οοΠνΙοΓΙΟΠ (Φαῤῥοῦντος ἦν οἷς λέ- 

Ὄγει, ΟἨ1Υ5., εοπιρ. 1 Ἠοος.) απἀ {ο αάά 
1ο ἴ]ο αξκετίῖοπ ἴ]ε ννεϊσΏί ο Ἠϊ5 ΔΡο»- 

{ο]ιο ἀἰδπΙίγ; τῆς τοῦ προσώπου ἀξιο- 

πιστίας ἀρκούσης ἀντὶ πάσης ἀποδείξεως, 

0ἨΤγ5, Οµ λε ασοεπέια(Ίοη ΟΓ ἴδε, 

νο, αοοοτάῖησ {ο {μα ρταπιπηατίαΠΒ, 

15 οχγίοπο {π Απο απὰ Ῥαχοκγίοης 1π 

ποή- Ατϊς «τεσ]ς, 56ο που, 6). ὁ 6. 1, 

Ρ. 47. ἐὰν περιτεμν.] 

γ6 δε οἰοιπιοίδεα , ἐ. 6. « γοι οοπίπαθ 

το {ο]]ονν ἴ]ιαι τῖθ,᾽ 1ο Ῥγεδεηί πιαγκίηπσ 

το αοτίοι αδ οπθ ΒΙ]] ροῖηπσ οπ. Όπ 

{μα 15ο ΟΓ ἐὰν ντ ῬτεῬ. 5ῦ]., οοΙΠρΒΤΕ 

ποίος ον οἩ 1, 8, 9. οὐδὲν 

ὠφελήσει) ' δα] γοβέ φοιι ποέλίπη ;᾽ 

Όπα θαΐ., Πανίηςσ πο το. ννλαίονεχ {ο ἴθ 

ἨΘαΤΠΕΣς οἳ 11ο Τοτᾷ” παρυυσία (Μεγ.), 

Ῥε εἰπιρ]γ ππανκίπς 1ο ορτίαϊη γοβιέ οἳ 

βΙ6Ἡ α 60156 οἳ Ῥτασίίσα; 'Οτὶςί (85 

γοι νν]] Επά) ννη] πονοτ Ρτοβί γοι αΠΥ- 

επίπσ:’ 966 Ἰλποτ, (γ. ὁ 40. 6, Ῥ. 250, 

απά οοπιρατο Ῥομπια, Αγ. ὁ ὅτ, Ῥ. 

116 5η. 

3. μµαρτύρομαι δέ] «νεα Ι θα 

οέπεσς, ἵεςαβοος αμίεπι,͵ Ὑμὶςδ., Ο18- 

τοπη., πο «πίτα, Ὄεπα; Γατί]νο απιᾶ 

]ἰσΗΙ]γ οοπίχαρῖιοὰ βια(οπποπῖς ἴηο δὲ 

πο. Ὀοίηα πετ] «οππεσίνε, Ὀαί 5 

πδυμα] Ἱππρ]γίηςρ α οετιαίπ ἀέμτεο οἱ ορ- 

Ῥοβΐεΐοη Ὀοίνίοε ἴ]χα «ἶαιιδε Τε σης 

απά ἴλα Ρρτεσθάίης ἀθο]ηταίοι; που 

ο]γ η] Ογῖδέ Ῥτονο πο ΒεπεΠί {ο γοιι, 

δωέ γοι νν]] ἵπ αἀά[τίοη Ῥοεύσοιπε ἀευίοι» 

{ο {πο Ίανν; 9ο οι, Ώευαν, Ν οἱ. 11. 

Ρ. 9605, Ποτπιαπή, Τίφεν, Νο. 949. Ὁ, 

απᾶ {ον α ποιο ΟΓ ἴ]ο εἰπηί]ατ 5ο ΟΕ 

ἑαπΐοπι, ΗΠαπά. Τιωφεζί, Νοἱ. 1. Ρ. 662. 

Ίμο νεΏ µαρτήρομαι, ἃ δὶς λεγόμ., ἵπ 6. 

Ῥαι]’ς Ἐρρ. (Ἠρ]. ἵν. 24, οοπιρατο Α.ἱ9 

κκ, 260), 15 Ἠθτο ιδοά ἵπ {1ο 86Π86 ΟΕ 

μαρτυροῦμαι, ΑΡΡΥ. Ἰπνο]νίης {πε 1άρα 

οἳ α εοἰοπΙπ «ἀοο]αταίῖοῦ, αξ 1 Ὀείοιθ 

ΥΙ{ΠεΡΦ65; 6«ΟΠΠΡ. ποῖίο5 οπ Πρὴ, Ἱν. 24. 

αι ἴλοτο ἵ5 πο ε]]ροῖ οἳ Θεὸν (Π]]- 

Ρεη{, Ἐντείδεμη.) αΡροαι5 Ρἱαίπ]γ {ποιη 

Ἐρῃ. 0. ο., ἄπά {Ποπη πο εἰπι]αν πδαρο οΕ 

{1 νοτὰ ἴπ ε]αδθίσα] (ἀνθεῖς, ϱ. σ. Ῥ]αϊα, 

}Λιεῦ. 47 Ὦ, ταῦτα δὲ Ἰότε μὲν οὐκ 

ἐμαρτυράμεβα, νῦν δὲ λεγόμεν. Ὠϊπάυνε 

1η Βιορη. ΤΛε58. 5. ν. οἵίος Επρίαίμ. 1. 

Ρ. 1251. 95, ὣς αἱ ἱστορίαι µαρτύρονται. 

πάλιν πιαΥ τείετ {ο 11ο ρτοσεάῖπρ νοτςε, 
ο ἴο α Ῥτονίοι5 ἀεσ]αταίίοη Οἱ ἴ]ο 5απΠιθ 

Ἰὶπᾶ πιαᾶο Ὁγ ννοτά οἳ πιουίη. Ί]α 

4ΟΥΠΙΟΥ 18 ΠΠΟΤΟ Ῥιοῦαβ]ο, 85 παντὶ ἀν- 

Ἀρώπῳ αΡγρεατς α πΊοτε εχραπάεἆ αρρ]ϊσα- 

οαίΊοη οἳ ὑμῖν, νετ. 2: οὐχ ὑμῖν λέγω 

µόνον, Φησίν, ἀλλὰ καὶ παντὶ ἀνβρώπῳ 

περιτεµν., (Ἠ1γ5.: 896ε Νεαπάος, {ἰαπί- 

ἴπφ, Ὑ οἱ. 1. Ῥ. 214 ποῖε (Βο]π). 

ἱπεριτεμνομένωῳ] “σιδηιέἶπ {ο ὅο 

οἰγοιηποίβοιῖ, «ιιεγφοίπσ οὔἴγοιιοίδίοτι 

εαἰγοιπιο]άσπίο ο, Ὑμ]ςσ., Ο]ατοι]., 05, 

πηοτο Ιἱοππα(1σα]]γ «φιὰ οὐταί 5ε οἵτ- 

ουπιά1,. Έεζα, ---- Ὀμί Ίο αοουταία]γ, 

35 ο ραγαῖρ]ε ἶ5 απατίητους, πιά σον ας 

ἵ8 οα]]οὰ α- ἱοτίατγ ρτοάϊσαϊτες 96. Ώοι- 

αἱά5. Ογαέ. ὁὶ 906, 10. γ. ὁ 495. 

΄ 
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λέτης ἐστὶν ὅλον τὸν νόµον ποιῆσαι. 

αΔΙΕΑΤΙΑΝΡ. 119 

΄ κατηργῆ»δητε ἀπὸ τοῦ 

Χριστοῦ οἵτιες ἐν νόµῳ δικαιοῦσ»ε, τῆς χάριτος ἐξεπέσατε. 
ὅ μαι α λ / α) ! 1 ἡ) ὃ / . ὃ / ἡμεῖς γὰρ ΠΗνεύματι ἐκ πίστεως ἐλπίδα δικαιοσύνης ἀπεκδεχόμελα. 

ο {οηςο περιτεµν., πο περιτμηθέντι ΟΥ 

περιτετµηµένῳ, παιδί ποῖ ὢς ονετ]οοκος : 

16 ννας πο της οἰγοιπποῖϊδθς, αξ 8ο, ἴ]ιαί 

Ἠαά Ὀδυσπιο ἵπ ΓΠ]5 βἰπ]οῦ 66Π56 ὀφειλέται 

ὕλον τὸν νόµον ποιῆσαι, Ὀαέ Ἡοδ ΥΠΟ γναβ 

| ἀθείριιος]ν απάειβοίπς ἴλα μΐθ. "Ὅλον, 

α5 15 Ῥοβίίοτ. 51ΟΥ, 15 οπαρμαϊία; ὅλην 

ἐφειλκύσω τὴν δεσποτείαν, 0115. 

4. κατηργήδητε ἀπὸ τοῦ Χρ.] 

έΥο 1οεγε ἄοπο αιδαἠ οηυι Ογἰδέ, «Το! 

α1ίοιι ιοί «ΟΛγίδέ ὄεεαπιο ουοές, οι]. 

ἐννηεπ γοι επίοιεὰ Ἱροπ {Ἡο οσοι 

ΝΝΠΙΕὮ πον γο αἲθ Ρυπδυΐης ο) {ηΥίΠοτ 

Απά {οτοῖρ]ε εχρ]απαίῖοη οἱ Χριστὸς ὑμᾶς 

οὐδὲν ὠφελήσει (νεν. 3), ἴ]α αὔβεπεςο οἱ 

α]] οοηπεοίἶηπς Ῥατίϊο]ος βοτν]Πς {ο σἶνα 

ο 5ίαἴεπιοπῖ Ῥοί] νῖσοτ απά επιρῃας!ς, 

πα εοπηδιτισίοἩ 15 νγπαῖ ἶ5 οα]]εὰ «ρτασ- 

παης᾽ (Ἠοπῃ. νΗ. 2, 6, 56ο παν, (γ. ὁ 

66. 95, Ρ. 64Τ): ἀπό, οέγίοίζψ εοπδἰἀετεᾶ, 

ποί Ῥε]οηπρίπς {ο κατηργέθητε ἵηπ {λε 

56η56 Οἱ ἠλευθδερώβητε ἀπό, Ὀιέ {ο 80Π16 

ννοτᾶ νΥἨΙέ απ οα5Ι1γ Ὦ6 5αρρ]εά, ο. σ. 

κατηργήῬητε καὶ ἐχωρίσφητε ἀπὺ Χρ., 

«πιΙ]1 οδεῖς το αι εἵ α ΟἨτξίο αν α]ςί ») 

οοπαρ. 2 6οΥ, ΧΙ. ὃ, φφείρεσφαι ἀπό, απᾶ 

Ἐτίισ. Τίοπα. 1. ο, Ν οἱ. τ. Ρ. δ, 9. 

Πε νοιῦ Καταργέω ἵδ α [ανοτίίο ννοτά 

να δὲ. Ῥαπ], Ῥεῖης τιδοὰ ἵπ Πὶς ΕΡρ. 

(πο Ἡρ. {ο {πο Ἠεῦτενς ποί Ρεΐῃπςσ Ἱπ- 

ο]αάεὰ) ἐννεπίγ-Ώνο {π]θ6. 1ΙΠ {Πο τεδί 

οἱ {μα Ν. Ἑ. 1έ 15 αδεᾷ οπ]γ ἐνίσα, 11] 

κ. τ, ΠεῦὈ. 1, 14, απᾶά ἵπ {Πο π’πο]α 

1/ΧΧΝ., οπ]γ {οιχ {πλος, αἲ] ἵπ Ἑκάτας. 

1: 15 τατε ἵπ οτάίπατγ τοε]κ; 5οο Ευπρ. 

1}λωπίςο. Τ63, απὰ Ῥο]γο. Εγαι. Πίδέ. 

69. πα τοῦ ἶ5 οπητίεὰ Ὁγ Γνασ/ηα, 

να ῬΟΡιΓα:; 2 τη; Τπουρῃ., --- 

Ῥαΐ, α5 Ῥείπσ Ί655 δια], 65Ρ. Νο Ῥ16- 

οεᾷεά Ὦγ α Ἱτορ., 15 ΠΙΟΣ ῬτοβαΡ]γ τε- 

ἰαϊπεᾶ, νι ΑΤΏΡΕΣΙ ; ποατ]γ αἰ] πῃθβ.; 

Ο6Ἠτγ»., Τηοοᾶ., απι., αἱ]. (Γἱδολ. ). 

ἐν νόµῳ δικαιοῦσψδε] ΄"αγε δει 

Ζιδέὑβεα πι {ο ἴαιο εἶπ 1966, γι]ς., 

Οατοια.ς ἐν πο ὑαῖς Ἱπείταπιοητα] 

(Εννα]ά), Ὀί Ρροϊηίϊης {ο ἴ]οα ρ]οτο οΕ 

ἴλα αζ{ΙοΠ; «ΟΠΙΡαΥΘ ποίθ5 οἩ 6Ἡ. ΠΠ. 11. 

16 Ρτ08. δικαιοῦσβε ἵξ εοιτεςτ]γ το[οττοᾶ 

Ὦγ τἶο Ῥππαρα] αποϊεπί απά πποᾶετπ 

οοπιπασΗΙα{ΟΙ5 {ο {πο {οε]ίηρς οἱ το ειο-/ 

Ἰθοί (ὧς ὑπολαμβάνετε, ΤΠεορΏγ]., /αέ 

νοῦῖς νΙάστατ, Ετζ. Ογρικδο. ρ. 156): 

«οπιρατο (οί. « ραταϊΠίας αἱ ΡίΡ Ἰχνὶς᾽ 

[ήπίος ἀῑοϊῖδ νοβ]. Όπ (Πὶς 5ε οῇ ἴ]α 
ιζ]εοέέυο Ῥτεδεηί (6ΟΠΙΠΙΟΠΙΥ οπιρ]ογεᾶά 

{ο Ππαάϊσαίο οετίαϊπίγ, Ῥιορπείϊο οοΠῇ- 

ἆθπος, οκχροείαΊοι οἱ 5Ροεάγ ἶδραο, οἱο.), 

φοο Ῥοιπ]. 9/πέ. κ. 2, Ῥ. δ{1, Ῥμπια]- 

{6]ᾶ, νπέ. ὁ 64. 3, ρ. 9]. τῆς 

χάριτος ἐξεπέσατε] «3ο εἰ] αιοαν 

«Ίοπι Φγασο: ἴλθ αοτ., 5 ἵπ {Πο Ετεί 

οἶαμφε, το[οιτίπς ἴο {Πε πιο νπεη Ἱερα] 

Πακεβσοαίίοῦ Ίνας αἁπηίεά ατιά ριί {ογ- 

γγατά; 9566, Ἠοννοναγ, Ποῖθς {ο Τγαπδ. 

Οµ {Πο πιθαπίης ΟΓ ἐκπίπτειν τινος (’ α]- 

Ἰᾳπὰ το οκοίᾶστθ, βοῖ]. οἶας Ιαοίιταπι 

{αοετε΄) 5εε ἸλΙπεχ, ἄε Τεγὸ. Οοπιρ. Ἐαδο. 

1. Ρ. 11, απἀ «οπιρ. Ε]αΐο, Πορ. νι. 496, 

ἐκπεσεῖν φιλοσοφίας, Το]γῦ. κ. 14, ἤ, 

ἐκπίπτειν τοῦ καθήκοντος. πε Ά]εκ- 

απατίαΏ {ΟΥπ1 ΟΓ 8ΟΥ. ἐξεπέσατε ἵδ ποίϊοεᾶ 

απά Ἱαξααίεά ὮΥ εκχ. ἵπ που, ἄν, 

ὁ 19. 1, Ῥ. 6δ 5ᾳ.; «οππρᾶατε Τιοῦος, 

ΣΤΥΛ. Ρ. 124. 

δ. ἡμεῖς γάρ] “Γον τε; Ῥιουί οἳ 

έλα Ρτεσεάίπς αβδεγίίοη Ὦγ α ἀεε]αταίίοπ 

6 εοπέγαγἰο οἳ ἴπο αἰθαιάς οἳ Πορε απά 

οχρθοίαπογ, πο οἱ Ἱερα] τε]ίαπσος απἀ 

ϱο]{-οοπβάεποςθ, ὙΠΙοὮ Ίνας {πο ϱατας- 

{ετῖδίῖο οἳ {πα Αγροδί]ε απἁ οἱ αἲ] Ίπιαθ 

Οµπείίαπς. 1 δὲ Ἠαὰ Ῥθυπ δε, {πα 

ορροβί(ίοπ ὨὈείναεη ἡμεῖς απὰά οἵτινες 

(ἡμεῖς) πνουι]ὰ Ίανο Ῥεοπ πιοτε Ρτοπηϊπεη{ 

έλα. πνοιι]ά 5Θ6ΠΙ ΙΠ ἨαΤΙΠΙΟΠΥ ΨΙ{] {ια 

οοη{οχί απ ν(Ἡ {πα οοποϊΠαίοτγ «]λαΓ- 

αοίετ οῇ {λε ρτοδεηί αἆάτοδ. 
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πνεύματι] 'ὂψ (ε δρίγὺ, «Βρϊπα 
γαι, Οαχοπα., ΝΟ απ Ἱππρ]ίοά ο- 

{ταξί {ο ο σὰρξ κἨίο] νναδ λαο αοίῖνο 

Ῥτϊποῖριο οϐ αἲ] Ίοσαὶ τὶρίουιδποςς; 

οοπαρ. ο], ῑ, ὂ, απά ποῖος ὑπ ζοο.. πο 

ἀαιῖνο 15 πο οηιἱνα]οπῖ {ο ἐν Πνεύματι 

(Θορί.)ν 51] Ίο {ο Ὦαε οχρ]αϊπεά αβ 

πησγο]γ αἀνοτυϊα], κρἰτια]]γ ”. (Μ1ά4]. 

ἐπ οσοι), Ὀνί, 5 πο οοπῖοχέ βιισσεςί, 

ας 115 ἀοβπίίο αὐ]αιίνα] {οτοο απὰ ἀἱδ- 

εἰποί ροιςοπα] τοίοχοπσς; ος Ἠορο βον5 

ποια Γατα, απά αι Γαλ 15 Ἱππρατίος 

απά αἱσκοιιεά Ὦγ ἴ]ιο Ἠο]γ Βρίπί, ἈΧο 

οὐ]οοίίοπ. σαπ Ὀο Ἰγσοὰά ασαϊηςυ ἴπί5 Ἱπ- 

{οργ. {οιπάσά οἩ 1ο αὔδοποο ο ἴ]ο 

ατίῖο]ο, α5 ποϊίΠον 1ο «απο οἱ ἉΠιάᾳ]ο- 

ίοπ (65. Αγί. Ρ. 126, οἆ. Ἠο56), που ἴθ 

βἰπ]ί]ατ οΠ6 βασσοείο Ὁγ Πατ]οςς (Ερ]ιεν. 

Ἡ, 23.)ε--- Εχαϊ τὸ Πνεῦμα ἵ ἴηε ρεγεοπα] 

Ἠο]γ ΒΡρΠέ, πνεῦμα ἴ]ε Ιπάνε]]]πς 1π- 

Ἄπεπςο οἳ {πο Βρὶπϊ (Ίχοπι, ΥΠ. 6), οαπ 

αἲ αἲ] Ὃο οοπηριάστοᾶ οἱ απήνοτδα] αρρ]ίσα- 

οι : 16. Τι 1 πιςἩ ΤΙΟΓΘ 

παίιτα] {ο τοσατά Πνεῦμα, Πνεῦμα ἅγιον, 

απά Πνεῦμα Θεοῦ 35 ῬΙΟΡΟΥ ἨΠΙΟ5, αιὰ 

πο οχίοπᾶ {ο {]οπα ἴμο 5αππο Ἰατϊτιιάε 1π 

οοπποὀἴοι π {ο ατίσ]ο; 5εο ΤΓτιί7. 

Τομι, νΗῖ, 4, οἱ. Ἡ. Ρ. 100. ἐκ 

πίστεως] “Γοηι Γαέλν 5 ἴηο οπἱρίη 

απά «οατόοο (6ΟΙΠΡ. ποίθς ο ο]. 11. 22), 

--ἵπ οΡΡροβίΊοπ {ο ἴ]α ἐν νόµῳ οἳ ἴ]ια 

Ῥτοσσά(πς «Ἰα1δο, Ὑν ίσο. μας σα]]γ ἵῃ- 

ο]ιιάςς5 πο πιοτο τοσι]ατ απ (]οςίς ἐξ 

566 ΥΕΓ. 

ἐλπίδα δικαιοσύ- 

Της 

1 0Π6 ΟΙ ΤἨοδο ΠΙΑΠΥ Ῥαδδασος 1π ἴπο 

Ν. Ίὶ. (56ο Ἰψίποτ, (γ. ν 50. 1, Ρ. 1608) 

1π πιο] 1τ 15 ἀΠποι]έ {ο ἀοοϊάς ν’ἨδίἨεν 

ἴ]ιο ποπ] {1νο ἶ5 σιιὀ/εοίἑ ον οὐ)οσίέ; ἴλο ἓν 

ἔργων. 

νη»] ' {ο Ἴιορε οί γἐφ]έεοιιδπεςς., 

διὰ δυοῖν, «Ἀροτηα οἱ 15Η 1απῃ (αἴοπαη), 

εασσορίοᾷ Ὁγ Ααπΐπα», Ὀείπς ε]εατ]γ ἵη- 

αἀπη]ςειυ]θ, ΙΓ (α) [ο σοπ. α κιιῤ)οίέ, 

ἐλπίδα δικαιοσ. Ἱπιςί Ὦο «ρεαπι ριο- 

πηίαπι αποᾷ βρεταίαχ, 5ο. νἰίαπι οίοι- 

παπα ({ατοί.), «σοτοπαπη σ]οτί 1) ]18- 

βοαίος ππαποί ᾿ (Ώοὔᾳ), ἐλπὶς Ὀσίπσ ιιβδεὰ 

μετωνυμικῶς Ί0χ {α {λῖπς Ἰοροά {ος: 

ΔΙ ΑΤΙΑΝΡΒ, ΟπΑε. Υ. 6. 

1 (8) οὐ]εοίί, ἴἼνοι εἰπιρ]γ «βροταίαπα 

Παριίαπα,” ιο Ἰορο νο. τη ΟΠ 

δικαιοσύνη 35 Ιἴδ οὐ]εοί, ---- {αἶτ]γ Ῥατα- 

Ῥητάδεὰ Ὁγ «Ίλι, «να Ἱορυ κο πιαγ ὃς 

ἠαρήβοά ο) εἶτῃ, Έγπά,, ΟταΠ. ΟΕ Ἴλορα 

(8) εοσπ5 «]οατ]γ πιο ἵπ αοοοτάαπςο 

γτ] {1ο οοηίοχί, 5 {5 {ΠΡ ποῦ βο 
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ἹΡΟΠ. δικαιοσύνη Ιῑδο]; «Ύο «αγ» Βτ, 

Ῥαιι] ἵπ νου, 4, «Μλλπ]ς ναί Ὑο απο αἰ- 

γεαςγ ἵπ Ῥοββοβδῖοπ ΟΕ δικαιοσ. (δικαι- 

οὔσφε), Ν6 ΟΠ ἴ]ια οοπίταϊγ /ορο 1ου τέ. 

ΊἼμοτο 15 πο ἀἰβΠοι]ίγ ἵπ δικαιοσύνη ἴ]ιὰβ 

Ὀοίης τορτοδεπίεά Γιο. Έοτ Ἱπ Ίο 

Ἠτεί Ῥ]ασα {Πῖ5 νίαν’ ποζρβρατί]γ τοςι]!5 

{ποπ {ο οοπίταξί Ὀείννθενι Φιιάαϊΐσπι απά 

ΟτκαπΙ(γ. Ἐ]πε ουν τοσατάεὰὶ δικαιοσ. 
45 εοπιοϊηίης ου(ννατά, ρτοξοη{, τοα]178- 

Ῥ]ας (ιο Οπίδίῖαη α5 εοπιοίμίης Ἰηννατά, 

{αΐπτο, απἀ, 8ανο {ητοιισ]ι Γαἰε]ν ἵπ Ολωτῖςε, 

υπαίίαϊπαῦ]θ. Απά 1π {ο εοεοπά ρ]ασο, 

δικαιοσύνη 15 9Π6 Οἱ ἴπο5ο ἀῑνίπο τοδι]{5 

νἨίέἩ, 45 Νθαπᾶοτ Ὀθαι{11γ οχρτοβςος 

Πέ, «βιτοίοἩ ἀπίο αίεγπΙγ :) 1 6ΟΠΝΟΥ5 

ή (] 1ί απ Ίπνο]νος ἴ]ιο Ἰάσα οἳ Γαίατο 

Ῥ]οδεσάποςς απάἆ σ]οτιβοαίῖοπ; οὓς ἐδικαί- 

ωσεν τούτους καὶ ἐδόξασεν. Ίλοπῃ. νΠ. 90: 

βεο Ἀοαμά. Παπ, Ὑ οἱ. 1. Ῥ. 418 

ποίο (Ώο0]). ἐλπίδα ἀπεκ- 

δεχόµεβα] “ίαγη Τον παπι 

τραίέ Γον. Τμ οχρτοδνα οοπηροιπιᾶ 

Ἰα5 {νο πιθαπίησς (α) ἠοσαῖ, ν] Το[οτ- 

ο,σς 6ἶτ]1οχ {ο ἴ]ο Ῥ]ασο 1) οηε το)ιίο]ι ἴ]ια 

οχροσίαἴίοπ 15 ἀῑτεσίοα {ο 15 οὐ]οσί (4 ἴπ 

απο ]οσαΐι5 αἹᾳπσοπα οχροσίος, Ετζ), 

ΟΥ, ΠΟΣΟ Ἠδα]]Υ, ἴἩο Ῥ]ασα 1ο σπορ ἴλο 

οὐ]εοί ἵ5 οχρεοῖεὰ {ο οοππο (’ απάο αιῖά 

οχροσίατοία1, ΝΠοΣ), ----ᾱ ἀοσϊάοὰ ἵτασα 

οἱ ν]ίοἩ πιοαπίπςσ τπαΥ Ὃδ οὐδοτνος ἵπ 

Ῥ]η, 1, 90: (0) οἰλίσαϊ, Υν το. {ο 

τ]ιο αδεια {γ οἳ {πο οχροσίαἶοπ, «ζ1- 

036 οοπείαπίος οχροοίατε,᾽ ---- ία πιραι- 

πα 1π ἴ]ο Ργοδοη{ί 0159 απά αΡΡΥ. ἵπ αἲ] 

Ένα τοπιαϊπίης Ῥαβεασος ἵπ ἴμο Ν. Ἑ,ς 
οοιπΡρ. νἡ]. 19, 29, 26, 1 Οοτ. 1. 7, Πεὺ. 

ΙΧ. 28, 1 Ῥοι, ΠΠ. 20 (Πασλπι., ΤΓἱδοᾗ. ), 

απά 96ο ΤΠίπιάπη, ΑΥΛΟΠΛ. Ρ. 100, Επί, 
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6 λ αν ο) » / } / ./ ι) 
ἐν γὰρ Χριστῷ ἀηαοῦ οὔτε περἰτομή. τι ἰσχύει οὔτε ἀκροβνσ- 

Έαςο. 1ν. Ρ. 14. Τί πιαγ ὂο αάάσά 

ἐλαί ἔ]ο οχΡρΓοΡΞΙΟΠ ἐλπίδ. ἀπεκδ. ἵ5 τοῦ 

Ριεοπαξίίο 10Σ ἐλπ. δικ. ἔχομεν (Ὀ5ι., 

εοπιρ. «Ἠ1Π.), Ὀαί, αξ Ετζ. οὔδοινας, 

{οτοῖῦ]α απιά α]πποδέ ροείΐσα] (11. 4σοδό. 

1590, ἐλπίδα πρυσδέχωµαι), ἐλπίδα Ὀσίπς 

Έα οοσπα[ο ασοΠδ.1 οοπιρ. Αοίς. χχῖν. 16, 

ἐλπίδα .. . ἣν καὶ αὐτοὶ οὗτοι προσδέχον- 

ται, Πτ. Π. 19, προσδεχόµενοι τὴν µακα- 

ῥίαν ἐλπίδα. λα Νοε «Ἰαάδε πιαγ α 

Ένας ραταρΏταξεᾶ : «Ὁγ πο αδεϊδίαπες ΟΕ 

ιο ΠοΙγ Μρίτιῦ Ίο ατα επαὺ]οᾷ Το εἶει- 

5 {ο Ίορε οἱ Ῥείπς ]αξεβσά, απἆ Το 

«ουτζο οαῖ ος νΠίοἩ {λαί Ἠορο δρτίησς 

18 {α11Ἡ : οοπιρ Όσο. Πεἠγὸ. 11. 1, Ρ. 90 

50., απά {ον α {11ος εχρ]απαίίοη οξ {ιο 

νουςο, (πο γνοτίἩ, Ἠογᾖ, Ῥ. 403 αα. 

(1ιοπᾶ. 1104), Ναπίου, εηον Νο]. 1Υ. 

Ῥ. 927 εη. (Τιοπᾶ. 1695). 

6. ἐν γὰρ Χριστῷ Ἴησ.] “Γον ἴπι 

Ολγίδέ «Ἰοφδς οοπΒτπΙαίΙοπ Οἱ ἴ]α Ῥργο- 

οράίπς ειαϊοιπσηί {ας {πο ἀπεκδοχὴ ΥναΒ 

ἐκ πίστεως; Παν {στο ἶ5 α ΙΠΙΟΠ 1] 

Οτῖςι, ποιίπογ οἰτοιπιοΙδίοπ ΟΥ ΙΠΕΙΓ- 

οπιοἰδίοἩ. ανα] απγίμίης, Ὀιας Τα 

πη]γς 1έ 15 οἼραχ, ἴΠθπ, ν/Ὦγ νο εηίογίαϊπ 

νο Ἠορο οἱ τἰσηίεοιδησςς οηι Γαλ. 

ια εοἰοπαπ. {οτπ]α]α ἐν Χρ. Ἴησ. ἶδ πού 

{ο Ὃο εχρ]αϊποά ανναγ, αδ επ ΟἨτίςεί 

οες]οειὰ . (Ῥατας),  Ομτιςα τθ- 

Ἡσίοπα” (Έ5ε.), «Ολπῖεα οσο” (6τοι.), 

----α]] οἳ Ισ {α]] αἰίστ]γ 5Ποτί οἱ τε 

ας πιοαπίησ, --- Ὀαΐέ, α5 Της χοσα]αὶ 156 

οἳ ἐν Χρ. απά ο αἀάϊίοπ ος Ἰησοῦ 

ἀἰξάπο]γ 5ασσοεί, «ΟΠΝΟΥ5 {πα ἆθοροτ 

1θσΠο, 

.ἀᾷσα οἳ « απίος, {ο]]οννεΏίρ, απά Ιποοτρο- η 

1π Ολτίδι οτασϊῃες : 

ποπ επ. Ἡ. ΙΤ. Έοτ απ οἸαθοταίαε Ὀιαΐέ 

νο] Ἱπεια/ῃοῖοπέ οχρ]απαίίοπ οἳ {λα 

νίτα] οκρτοςδίοιι ἐν Χρ., 6ΟΠΠΡ. Ετίίζ. Τον. 

να 1, Νο]. π. Ρ. 83, απά οοπῖταςδί νί] 

1ΐ{ πο ἆθεορ απ ερίτιέπα]. Πλαςαῖοπς οΕ 

Ῥρ. Πα]], Ολγίδέ Ἠηδέἰσαῖ, ο. 3, ὃ 

6ΟΠΙΡ. ποῖθς 

τίαγ ἀλλὰ πίστις δὲ αγάπης η, / | ο 
ρά ο. / - ζιε, Γά ( 
κ. Τα - ων τος Ἰ θες αλ ος οχι 

͵ ε ᾿ τὰ ἄ-υ-ειν νε” 
ΟΡριδο. Ρ. 16, που, Τογὸ. σοπιρ.’ δὺ ἆ γάπης ἐνεργουμένη] «οπου- 

σὐξτύιφ, αἱδρίαιμι 1 αοἰυϊ ἐλγοι]ι 

ζουο ζῶσα δείκνυται 1 Ἡθορῃ., 'οϊσαχ 

οσί, Βιι]], Απάνενιος (196Υι. ν. Ἡ ο]. τ1. Ρ. 

193): εοπιρ. 1 ΊἼε5». Ἱ. 9, τοῦ κόπου Της 

ἀγάπης, Ἓοἱγο. αἲ Πλ. ὁ 3, πίστιν... 

ἐπακολουφούσης τῆς ἐλπίδος προαγούσης 

τῆς ἀγάπης, απά 5ε0 65δρ. Ὁσι. Ιερό. 

Π. 1. 4, ρ. 256 5ᾳ., απᾶ το[, ἵπ Ποῖος ο2ι 

1 Τλεδς. 1.0. λε νετ ἐνεργεῖσφαι πια 

Ἰανο ἴννο πιεαπίηβς, (4) Ῥα5δίνο, ΄δ πιαᾶε 

εγ]εοί,᾽ ἵ μ δν.» [αι Ῥρετβοϊίας, 

Ῥεμααί, Ὀαέ 56ο Οαρε]]. ἴπ ἴοο.ι] Ἀψτ., 

ααδολιιοφ/ιγαἰ, Αλπι., ---- πιαϊηίαϊπεά ὮΥ 

{πε οἰάοτ Ἠοπιαπϊςέ ἀῑνίποας, Ῥε]]αυπι, α]. 

(5ου Ῥοΐαν. ἄε Ιποαγπ. ΥΠ. 192. 16, Υοἱ. 

ν. ρ. 40Τ), α5 νε]] αξ 5εγοτα] Ετοίρείαπ{ 

Ἰπίργρτοίοτϐ, Ἡαπππιοπᾶ, αἰ., απἀά οὖεπ 

ἴπο χοσρπί οεαϊίοι οἩ Ῥίερη. Τλεδαιυ". 

5. Υ.; Οἱ (ϐ) ααἴἲϊνο, /ἴδ ορεγαίζυο, Υ α]σ., 

(ατοπῃ., (οίἩ., 06οΡί., ---αδ πιαϊπίαϊπθα 

ὮΥ πεατ]γ α]] τεοεπί οοπηπηθρηίαίοι. ΟΕ 

ἴλοδο (α) 15 Ῥετίεσί]γ Ιεχίσα]]γ (επαρ]ε 

(Ρο1γψΏ. Πίδέ. 1. 19, δ, ἐνεργεῖται πόλε- 

μος), Ὀας ἀἰδάποΙγ αἲ νατίαπος ΨΙ{Π {πιο 

Ίκασα ΟΡ {πα ννοτὰ ἵπ ἴπο Ν. Ἠ, (5ες 

Μογει, 2 6Οογ. Ἱ. 6, Βτείδεμ. Γιου. 5. ν.), 

ννλ]ο (0) Ἰατηιοπίζθ5 ΥἩ πο ρτοναϊ]- 

1ης 1σασο, απά οαπ Ὀδ οοιτος(]γ ἀἰδίῃ- 

σι]ςηεά {ποπ {16 αοίῖνε; ἐνεργεῖν Ὀείπρ 

ἑσίπι επ6ΥΟΦΓΕ, απά ΟΟΠΙΠΙΟΠΙΥ αρρ]ϊιοά 

{0 6Υ8ΟΛ8, ἐνεργεῖσδαι ἐπ δε (απί 5ααΠι) 

οἶηο 636) 06Υ6,᾽ ἃ 58Ρροοῖε5 οἱ ναί Ίαδ Ὀθει 

σα]]οά. {ο «ἀἆγπαπιῖο πη]ᾷᾷ]ε (Ἰτάσαν, 

Βργασλζ.  ὅ2. 8), απᾶ οοπΙπΙοΠΙγ αρρ]ίοά 

{ο ἐλίπῃδ, 98ο ἘτίίΣ. Πτοηι. Ἡ οἱ. 11. Ρ. 11, 

ὼνπει, 6. ψ 98. 6, Ρ. 28Ι. Α]- 

{ποισἩ. ἴἨα ραδ5. πιθαπίπς 15 ποῦ πον/ 

πηαϊη{αϊηθἁ Ὦ} {1ο Ῥεσέ οπἶσα]. 56πο]ατς 

οἱ ἴλο ΟἨτεῃ οἱ Ὥοππο, {1ο Ῥα5δασο 15 

πο Ίος δίτοησ]γ οἸαϊπιοά αξ α ΤοδίπιοΏγ 

το μα ταί] οἳ ἴπο τιάεπίίπα ἀοοίχίπε 

(Α655. νι. ο. Τ) οἳ άες /ογμιαία; 88 

16 
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ο  Ῥροτνοτοὰ νου} 
Ἠποκοσνεν Ένογ αγὸ νογ 
ανα) νο ρα η {κος (σσ Ονοῖτ 

ἀοσαίηε ἵν πο αῖπο, Ὑνσα 

ἡνΠπάἰκο]νηα, ἐπ ἔοοι, αι. οοπηρ. ἈΤό]λ]ος, 

Αιιδοίκ, ὁ 16, Ρ. 191 ποίο, ὁ 17, Ρ. 

197. 
7. ἐτρέχετε καλῶς] “Υε ιοογο 

γι ίιῇ ιοί, {οτοῦ]ο απ γεί παίυτα] 

ἐπαηφτίον. {Τοπα ο Ὀγίοί ΜίαϊοπιοηΏί οϐ 

ἴἶιο οἸνατασ(οχϊ2πς Ῥτϊποῖρ]ο οἱ ΟἨτὶδαπ 

1ο, οπσς εχοιηρ]ἰβοὰ ἵπ {λαο (αΙαίίαης, 

Ὀαέ πουν Ἰοδί εἰσΏι οῇ απά Ῥοτνοτίοά ; 

ἐπαινεῖ τὸν δρόµον καὶ Φρηνεῖ τοῦ δρόµου 

τὴν παῦλαν, 1 ηουᾶ. 

ἐνέκοψ εν] "ολο ἀἷά ᾖὐπάεν Ίο 

τίς ὑμᾶς 

πος γν](]οιί 8ΟΠ16 εχργορδίοη οἳ βατρτίρο, 

πῶς ὁ τοσοῦτος ἐνεκόπη δρόμος; τίς ὁ 

τοσοῦτον ἰσχύσας, 0Ἠ1Υδ.: 6ΟπηΡ. ο]. ΠΠ. 

1. ]ο ρείπιατγ πποαπίηπςσ ο Τε νοιῦ 

ἐγκόπτειν (Ἠο5γε]. ἐνεκοπτόμην: ἐνεπο- 

διζόµην, ἈῬιῖά. ἀναχαιτίζει ἀναποδίζει" 

ἐγκόπται) αΏβοατς ἴο 6 ἴλαί οἱ Λήιάεγ- 

ὑπσ Ὁγ ὀγεαξίπφ τρ α }οαᾶ (6. 7. ἄτερ. 

ΝαζίαηΣ. ΟΡ. χνι. Ρ. 200, ἢ κακίας ἐγκοπ- 

τοµένης δυσπαβείᾳ τῶν πονημῶν, Ἰ ἀρετῆς 

ὁδοποιουμένης εὐπαθείᾳ τῶν βελτιόνων: 

οοπηΡ. «ητοτειάστε;᾽ 6. ϱ. 0195. ΒεἰΙ. ἀαἴἶ. 

Π. 9, Ῥοπίοτη, οἵσ.) 1 ΥνΠί]ε {]ιαῖ ο{ ἀνακόπ- 

τειν (1ἐεε.) ἵδ ταῖ]οτ Τ]ιαί οἳ Λἰπάγαπιοθ 

ΝΕ {ο {ΠΙΤΙΠΕΥ Ίάσα οἱ ἐλγιδέίπσ θασλ.; 

6οπΊραχο Ποπ. Ο4/59. Χχι. 41, Βυρέων 

ἀνέκοπτεν ὀὐχῆσας. 11ο τοαάΐπς οἳ Ἰεεο. 

(ἀνέκοψεν) ἵδ, ἨονΝενατ, ορροδεᾶ {ο αἱ] 

έλα αποῖα] ΜΙΡΕ., απά αΡΡΥ. ἴο πθατ]γ αἲ] 

της. απά ΤΕ, απᾶά πεϊίηος οἩ ΙΠίοτΠα] 

(ορῥ. ἴο Ὦ]οοπα{.) ποτ οχίετπα] στουπάβ 

Ία5 απγ εἰαῖπῃ ο αἰίεπ{ῖοη. ἜΤ]ο ασο5. 

16 αἰπιϊ]ατ]γ {ουπᾶά η ἐγκόπτειν, Αείβ 

πχχῖν. 4, 1 Ί]ο5ς. Ἡ. 18: 566 85ο Τ]η6- 

τηϊθ,. ΟΥ. ΧΙν. Ρ. 18Ι ο. τῇ 

ἄληβδ. μὴ πείφεσβαι] "ἰλαί γα 

δλοιι]ά ιοί οὔει ἔλε ἐπί], Ιπβη. εχ- 

Ῥτοξεῖνο ο 11ο γεδιέ ος οἴθοί, νι] 

ΒΟΠ16 ἵτασο Οἱ 1Ἠο Ώγροβ8ο οἵ επᾷ οοἩ- 

{οπιρ]αίσᾶ, 05 Ὀοῖτις οπιθ ΟΕ {]ιο5ο {0ΓΠ8 

οἳ χα « οοηβεσι{1να’ 5επίσπσο, ν’ἨΙΟἩ πιαγ 

οΔΙΤΑΤΙΑΝΕ. ΟπΑρ. Υ., 7, 8. 

Γ᾿Ετρέχετε καλῶν' τίς ὑμᾶς ἐνέκοψεν τῇ 
ἀληλεία μὴ πείνεσθαι; Ἱ ἡ πεισμονὴ οὐκ ἐκ ηνειφ μη ; μονη 

1 κ ]κ]ι ογ κου]ά οσαδο Γτοιη αἲὶ οοπηπα πο νι γου. 

Να τοσατὰεὰ 5 Ῥατί]γ οὐ/οσίίνο απᾶ 48 

ματί]γ Γαί; 9εο Ὦομα]ά». Ον. ὁὸ 0053. 

Ί]ιο Ῥορι]ας οχρ]απαίίον ναι μὴ νι 

ἴλιο ΙπβΠ., ἁ[ίοτ οετίαῖπ ποσανο απά 

τομ νο νοιῦ», ἶ5 Ῥ]εομησιίο (Τεγετ 

οοπηρατο ἨΠετιῃ. Τέφεν, Νο. 271), 15 πονν 

πδ]γ οα]]οά ἵπ απιορίίοπ (56ο ο5ρ. ΙΚΙοί, 

Ώευαν. Ν οἱ π. Ρ. 608), ἴπο πας εχρ]ᾶ- 

παπίοι Ὀδίπς ἴναί ἴ]νο μὴ ἵδ Ῥτβχεὰ {ο 

ένο βτάνο, ννεί]ου 1π 15 Πιοτο 5ἶπῃ]- 

ΡΙΥ οὐ]οοίῖνο {οτπα (Ώοπα]ά». αγ. ὁ 684 

5η.), ΟΥ ἴϊτδ ΠΊοτΟ Ίακ απά ροποτα] τε. {ο 

χο] (ῬΏετιιἩ., Αγά. κ. 6. Ὁ, ρ. 564, 

Μαάνῖς, Ἀγπέ. ψ 156. 4), {ο Ἱπά]σαϊα ἴ]ιο 

{αγί]ιοι Ἰάρα οἳ 80ΠΠο Ἰαίοπί ΡΗΥρο5θ ἵπ- 

νο]νεὰ ἵπ ἴ]ο αοίῖοπ Ὑ]ίο] ερεσοῖα]]γ 

οοπίοπηρ]αίεά οἵ {επάσά το πε εεοί 

οκργεςεοά Ὦγ {πα Ἱπβπϊῖνε; 5ο εδρ. 

ΦςἨπια]{ε]ᾶ, πό. ὁ 181. 2, ϱ. 909, απιᾶ 

{0ος απ΄ Ἰ]αβεγα νο οχαπιρ]ε «ΟΠΙΡΗΤΘ 

ΑπίίΟΡΗ. Γαα, 915, ἐμποδῶν ἡμῖν γένη- 

ται τὴν Φεὺν μὴ ἐξελκύσαι; 5εο Μαἀνίᾳ, 

βηπὲ. ὁ 910. Ἔϊπο εἰιριῖσα] πιοὰα οἳ 

εχρ]απαίοπ αἀορίεά Ὦγ (αγ]ου (46 Ιαγ- 

εἶο, εφ. ρ. 959) ἵπ. πε ρατα]]ε] εχΡρτεδ- 

ΦΙΟΠ5 ἀρνοῦμαι μὴ δρᾶσαι, 86. 'Ἠθρο, εί 

ἀἴσο πι Ἠοπι Γοοῖςςα 15 αΡΡΥ. ἀουρ {11 ἵπ 

Ῥηϊπαϊρ]ε, απά ορτίαϊπ]γ 15 ποί Ἠοτο αΡ- 

Ῥ]σαῦ]θ. 1,αο]ο. οπα [5 ἴ]λο ατίῖσ]α 

Ῥοίοτο ἀληφδ. Ὀπί ο] νι ΑΕ, απἆ 

ΑΡΡΥ. α {ονν Πῃ55, 

8. ἡ τεισμονή] 'έλε βογβιαδίοι 

ἑριαδῖο, (Ἰατοπη., 5ο]. 'εετναπάί Ίεραᾶ- 

Ίἱα, Ίντα; ιο θαῦδίε, Ὠοῖης τοσατάεὰ 5 

αοἴϊνο, απᾶ {πο ατΏε]ο (πο / 15 ρε». 

Ατπι., ΑπῑΠ., ---ᾱ πιοδέ ἀουιυτ[α] αξασα 

Ίπ {πο Ν. Έ,, 5ος Ἀνποτ, (6. ὁ 18. 1, Ρ. 

97 κα.) ππαι]κίης ο ρατσυ]ατ (6ΟΙΠ- 

(ογ-) Ῥετειαάϊπς οἳ {1ο {4156 {θας]εβ 

ἱπιρ]ίοὰ ἵπ ἴἩο τίς ὑμᾶς ἐνέκοψεν. Ον- 

ἵπα Το ἴο αρρατοπῖ Ῥρατοποπιαία, απᾶ 

ἴλνο παίιτο οῇ 11ο {οτπηϊπαίΙοπ (60ΟΠΠΡΗΤΘ 

Τομα]ά». Ογα(γί. ν 255) να πιοβπῖης οἳ 
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τοῦ καλοῦντος ὑμᾶς. Ὁ μικρὰ ξύμη ὅλον τὸ φύραμα ζυμοῖ, 

πεισμονὴ ἵδ εἰἰσηι]γ ἀοαὈίζα]. Α5 ία 

βἰπιί]ας {ΟΓΙΠ πλησμονὴ ἨΘΔΠ5 Ῥοί] δα- 

ἐἰοία (11ο εἴαῖο) απλά οτρζειίο (11ο αοἲ), 

0ο]. . 925, Ῥ]αιο, 5/πιρ. 186 ο, πλ. καὶ 

κένωσι», ---5Οπεισμονὴ ΙΩ3Υ ΊπθαΠ (4) ἴλε 

βίαΐο οῇ Ὀοΐπς Ῥογδιαά ος, ἔ, ο. « οοπν 1ο (1ο) 

(Θεος τὰ καλεῖν τὸ δὲ πείθεσβαι τῶν ὑπα- 

κουόντων, 1 Πεος.), ος (0) ἴπε αὐἲ οἱ Ῥοι- 

βιαάίπς 6 ρονςιαζσπαϊ εο]]οτίία,᾽ Βο]οῖέ. ; 

εοπιρ. ΟἨ1Υ5. ον 1 Τλοςς. 1. 4, οὐ πεισμον]] 

ἀνβρωπίνη ... ἦν ἡ ... πείφουσα. ΟΕ 

ἔλοκα (α) Ίαδ Ίοτο ἴ]ο φαρροτί οἱ {1ο 

ἄτοε]ς οχροβίΐοις τὸ πεισῷῆναι τοῖς λέγου- 

σιν, (λουτα., «οπἹρατο 0Ἠ1Υ5, ΈΠαορ].), 

απᾶ οετίαϊπΊγ οπ. {αί αοοοιπῖ ἀ4εδοινο 

οοπβιἀετατίοπ (0) Ἰούνονοατ, ἶδ {ο Όε ρτ6- 

{ογγοι], αν Ἰοκίσα]]γ ἀοίοηδίο]ε (566 Ὀσ]ονν), 

45 ἵπ ἨαΤΠΙΟΠΥ ΥΤἩ {Πε αοίῖνο τοῦ 

καλοῦντος; ἡ πεισµ. Ῥοϊπίίπα {ο α 6τᾶ- 

οἷοις αοξ ἵπ νλίοἩ το Ἠάππαπ νν]]. ἶ5 

τοσαγὰοᾷ πιοτο α5 5αὐ]οσίεά {ο {πα ἀῑνίπα 

Ἰπβποποςϱ (4ομπ νΙ. 44), τοῦ καλ. ἴο 016 

ἵη νο 16 18 τοσατάεὰ ποτ αδ 1166; 

εοπιρ. Ἀογοι ἔπ ᾖοο. Τη 1ητορ οί 

οἱ ἴο {ος Ιηδίαποος οἶίοά Ὦγ Ἰγοίςυ, 

Ποπι Ἠπδίαϊη. (αἄ Π. α, Ῥ. 21. 46: 99. 

46, Π.ι, Ῥ. 621. δ), νε Ῥτεναϊ]ϊπς πηθαη- 

Ἰησ αρροατ5 {ο Ῥο Ῥοατνίσασία: Όαΐ ἵπ 

ζάαδήπ. λίατι,. 4Ροῖ. 1, 63, αὐταρκεῖς εἰς 

πεισµονήν, Ἐρίρηαπ. Παγοδ, κακ. 21, εἰς 

πεισμονὴν τῆς ἑαυτῶν πληροφορίας, Αγροὶ- 

Ίοπ. ἄε 5Ι/πέ. ρ. 196. 10, τὴν ἐξ ἀλλήλων 

πρὺς ἀλλήλους πεισµονήν, ἴπε ααίῖνε 

παραπίης ἶ5 ςι{Ποἰοη{]γ ἀἰκάποι. 1Τσπαί. 

1ίοῦι, ὃν 18 οοπιπποπ]ψ αἀάπσσᾶ, Ῥιέ Ἠετα 

Οοἆ. Οσο], τειἀδ σιωπῇῆς. οὐκ 

ἐκ τοῦ καλοῦντος] «δν πο 7γοπι 

εἶηι 0/0 οαΜίοί]ι Ί/οιι, ᾖ. 6. 4065 ποῦ οπιᾶ- 

παΐο, ἆοο5 ποῦ τοδια]5 ΟΠΠ, 5866 ποίο, 6Ἡ, 

Ἡ, 16: ποῖ αΠ απβνθ {ο {πα Ῥτουθβῖπσ 

ααθρίίοῦ, ΥΥΠΙΟἩ 15 ταίἨθΥ ΔΠ ΘΧΡΥΟΡΡΙΟΠ 

οἱ ειτρτίδο ἴπαπ α ΠΊΘΥΘ ΙΠ{ΘΙΤΟσΑΙΙΟΠ, ---- 

ΎΈ]ια ὁ κα- 

λῶν ἵς οὐνΙοιΒΙγ πο 6. Ῥαι] (Τιοςκο), 

ποί εναν ΟἨτῖξέ (ΤΠεορῇ.), Ῥαΐ αδ δια], 

Ῥαΐέ α νγατηίησ ἀοε]αταίίοῃ. 

ἀοᾶ; ἴλο αοί οἱ οσαἰΐπφ ἵπ Βί. Ῥαια]ς 

Ἐρρ. (ε. ϱ. Ῥοπι. ἵκ. 11, 24: 1 Όοτ. Ἱ. 

9, να, 15, αἱ.) ὑοῖπς τερα]ατ]γ αβοτῖρεά 

ἴο πο Ἰαίμοτ; 866 Ἰοίο απἀ το, οἱπ 

οἩ. 1.6. πα Ίοιμδο οἳ ιο ραγοῖρ]ε 

ποθθᾶ πο Ὀςδ Ῥτοςςοά εἰίπαι α5 α ἀεβηῖία 

σον. (πο. ἀθθίνις οἰίαπα παπα γοςαγο, 

Ῥογα), ο, 5011. 1655 ῬτοῦαβΙγ α5 απ. ἵπι- 

Ῥοχ{, («αι νο νοσαῦαϊ,᾽ Ώεης.), --- ὁ κα- 

λῶν, 88 0Ἠ1Υ8. αρροαϊ5 {ο Ίανο {6]έ (οὐκ 

ἐκάλεσεν ὑμᾶς ὁ καλῶν), Ὀείης ΟΠΙΥ ἴλε 

ϱοπΊΙποΠ. βαυρίαπεῖνα] ρατιοῖρ]ο; 56ο {Πο 

ἨΊΠΙΘΤΟΙ5 οχχ. οο]]εσοῖοά Ὦγ ποτ, ἄγ. 

ὁ 45.7, Ῥ. 916, εοπιρ. Ῥετη]λατάγ, Υπό. 

νι. 98, Ρ. 818, Μαάνϊς, δυπίαα, κ 180. Ὁ, 

απ ποίος ον 1 Τῇ658. ν. 24. 

0. μικρὰ ζύμη κ.τ.λ. "α ἠέζε 

ἴσαυοπ ζοαυεπιθί]ι ἐ]α ιο]οίε ζιωιρ; ῬΙο- 

νοτυϊα]]γ εκρτεβδεά ννατηϊπσ (6οπηρατο 1 

0ογ. ν. 7), {οτπιῖπςσ α οτί οἱ απΠπείίσα] 

οοπΏπααίοη οἱ Υλαί Ἠας Ῥτοσοάσά. 16 

16 κοιπουνγαί ἀοιθίβα] πυποίπετ ζύμη ἶδ {ο 

Ῥο οοηριἀσοτοᾶ α5 (α) Πανῖηπς απ αὐδέγασί 

τοίδτοπςθ {ο Τ1ο {αἱ5ο ἰεασλίπς (τὸ μαιρὸν 

τοῦτο κακόν, 0Ἠ1Υ8.: οοππρατε Ἔλοορῃ.), 

ος ας (0) ροϊππς ἵπ ἴ1ε οοπογείο (’ Πὶ 

Ραιοῖ, Ῥατααδ: «οπηρατο Αῑς., 6ΤΟΠΙΕ) 

{ο ἴἨοδο νο ἀἰδεοπαϊπαίθᾶ 16; 8εο ΟἼεπι. 

Ποπι. ντι. 17 (οἶτοὰ Ὁγ Ἠ[]σειιβ), πνετε 

ἴλμο τασο οἱ πιοι Πνίησ Ὀθίοτο ἴπο βοοά 

ατα οματασίοιιζεὰ 5 ἃ κακὴ (ύμῃ. Ότπ 

{πο οπς Ἰαπά, (α) γίοΙά α Ῥογίπεηί 

8οη5θ, απά ἶ5 αΡΡΥ. εοπΏτπιοά Ὦγ Μαΐτη, 

χνΙ. 11, απᾶ Ὦγ 1 Οοτ. ζ. ο. (ννἨετε ναγ, 

8 8ο6πις ἀῑςιιποί]γ {ο 5ο” (μαι (μη 

ἀοο5 πο ππθαπ {πο ἀπαϊνιάια] 5ο πιο] 

5 Ἰς αἶπ): οη {πα οίμες, ἴΠο αοί]νε 

πηθημίησ αβεἰσηοᾶ {ο πεισµονή, απά 561 

πποτο {1ο δεοπίπᾳ αααπθαῖνε Ππηζα(ίοπ 

λἰπέοά αἲ ἵπ {ο 19ο οἱ {πε πάϊνιάια]17- 

ἴπο εἱπσι]αχ ἵπ νοτ. 10 (εοπιρατο Ῥεης.) 

αΏροαι5 {ο Ῥτοροπάσγαίε ἵπ {ανου οἱ (0). 

Ἄγα αἀορι, {πεγείοτο, {πο οοποτοίε το{θΓ- 

οπσ6, απά ποσεβκατί]γ οοπ{ίπιο 16 {ο ια 

{ο]]οννίπς φύραμα; "νεὶ Ῥαιοῖ Ἠοπήπες 
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υ ἐγὼ πέποιλα εἰς ὑμᾶς ἐν Κυρίῳ ὅτι οὐδὲν ἄλλο φρονήσετε' ὁ δὲ 
ταράσσων ὑμᾶς βαστάσει τὸ κρῖμα, ὅστις ἂν ᾖ. 

Ῥεγρογαπα ἀοοθΏ{ΟΒ ΡοβδοΠέ ΟΥΙΟΠ [οέ1] 

οσέιέηι ΟΟΙΤΙΠΊΡΟΤΟ,᾽ Ν που ἐπ ἴοο. 

10. ἐγώ] «Ι ον πι ραγέ,’ οπιρλαίῖο, 

απά πο ντποις α- τουρατίης οοπίναςτ. 

Τ]νο {ηδοτίίον οἳ δὲ [ΟΕ 5 α {ανν τηςς, ; 

Ῥοπιίἀ., Ας. Ἀγτ.-Ε Ε1]., αἱ ] 15 ἆπο {ο 

Όιο ἀοσίτο {ο πιακο 1ἰΠῖ5 οοπίταςε 5] 

ΠΟΤΟ αβρατοηῖ. εἰς ὑμᾶτς] 
ἑτο(]ι γοφαγά {ο Ίος ἴΠπῖδ πποτο Ίαν 15ο 

οἳ εἰς ἵ5 ποιῖεοά Ὁγ αγίπου, Ον. ὁ 68, Ρ. 

413, απά Ῥοτπ]ᾗ. δέ. ν. 11. Ρ. 220. 

χο αἀάτίοπ οἳ {]ιο ννοτᾷς ἐν Κυρίῳ (5ο. 

Ἰησοῦ, Ἰοπι. ΧΙν. 14, «οππρατε που, 

ν.δ 19. 1, Ρ. 119) 6ογνος {ο ἀοδίσπαία 

Όιο στου οῇ ἴ]ιο Ἠορο, απιά {ο 5Ἠονν ἴ]λαί 

16 ννας ποῖ απ΄ οατίμ]γ απά ἀοαδίζα], Όας 

α Ἠοσανομ]γ (11. Ἡ, 24) απά οοτίαϊπ 

Άξδυταησο Ὑνλίο δί. Ῥαυ] οπίοτίαϊηες ; 

οοιπρατο 9 Τ]μοςς, ΠΠ. 4, πεποίφαµεν δὲ ἐν 

Κυρίῳ ἐφ᾽ ὑμᾶς, ΝἨοχο ἐπὶ ἵδ ἀδεὰ ἵπ α 

56η5ο Ἠτίλο ἀμῑοτοπί {τοπα {θε Ρτεδεηί εἰς, 

το ἀοποίο ἴο οὐ]οοίς αὐοιέ ννηοπα (λα 

Ίορο να» {6]ΐ, ἐν Κυρ. ἴ]α παϊιτο οἱ τας 

Ἠορας 560 ποίος οπ 2 ΓΛ688. ζ. ο. ἩΝΠθτθ 

ἀῑκιιποίίοης ατο ἀταννπ Ὀεέννοσι {ο α(Π]- 

σα] 1δες ΟΓ εἰς, ἐπί, απᾶ πρό». 

οὐδὲν ἄλλο] 'ποίλίπῃ εἴδον ---- ἴΊναπ 

ναί Ἐϊπιοτ εαρεοίαἰ, ---- να Τα 

ειιρ]οσί απά ριτροτί οἳ {1ο ννογᾶς 1Π1Π16- 

ἀἰαίε]γ ρτουράΐης; οἨ, Φεπογαἰί, ---- λατ 

(ο ἀοοίτίπος νΥλίο Ῥέ. Ῥαι] Ἰαά Ρτο- 

Ῥουπάεά. Τα Ἰαΐίοτ ποοογᾶς Ὀοδί ννῖε]ι 

Όλι {έαχο φρονήσετε, ΠΙΟ 566ΠΠ5 ΠΠΟΥΘ 

παίιτα]]γ 8ο ἴπ το[ετοιισθ {ο ἴ]λε σοπογα] 

ἵπδιθ (ὅτι διορβώσεσβε, 0Ἠ1γ8.), ἴἶαπ 

ΠΠΟΤΕΊΥ {ο ἴπο {πιο Ἠοη {ο ννογᾶς 

ννοιι]ά Ὄο τοπ. ΑΙ. τοίος {ο Ῥ]ΠΙ]. ΠΠ, 

15 (εοπἹρατο Ἰβίοτῖ, «πο πονο] «οπ{ῖ- 

ποπ!» ᾿), μέ ἴ]ιετο {1ο υνοτὰ 19 ἑτέρως ; 

56ο ποίος ἐπ ᾖοο. ὁ δὲ ταράσ- 

σων] 'ὑιμί ᾖα ἐλαί αἰδίγρεί] γοι 

οοπίταςέ, πού νι ο ριγουεά(πσ ἐγώ 

(Ινάοἷς,), Όας σοποτα]]γ ΥΠ] {1ο οκΡργο»- 

εἶοπ ο{ εοπΏάεποο ν]ίο]ι Ίνα ]αςί Ῥτο- 

} ἐγὼ δέ, ἀδελ- 

εοζοᾷ; ὁ ταράσσ. πο Ὀοῖπς α5οᾷ ο. {ια 
οπο Ἠαπά, {ΟΥ οἱ ταράσσοντες (ἨΏτον), 

ἨΟΥ ΟΠ ἴ]α οἵ]λαχ, 1π Τ6Γ. {ο ΞΟΠΙ6 06 ραγ- 

ἐἰσιίαν {α]5ο ἴοασλοτ (Ο15Η.: οοπίχαδέ 

Τανίᾶ». Ιπίγος. Ν οἱ. π. Ῥ. 915), Ὀιε ἵπ 

ποζοτάαπος νν(Ἡ ἴ]λο οχαοί 5ο]οσίϊνο απά 

ἀοβπιίϊνο {οτορ οἱ {1ο ατί]ό]ο, ἴο ἴἶιο οπ6 

νν]ιο, {0Υ ἴππο πια Ὠσίπα, οοπιο5 απάςτ 

οὐβογναίίο, Οἱ ταράσσοντες ὑμᾶς 

(αι. 1. Τ) απο {ιο οἶαδς ΡΕΠΟΤΑΙΥ, ὁ τα- 

ράσσων ἵδ (ο Ππάϊνιάια] οἳ ἴ]νο εἶαβ8 

ΝΟ πηΣΥ Ἡαρροπ {ο οα]] {οτί] ἴ]ιο ΑΡοβ- 

{16 οθΏβΙΙτο; ἐπῆρε τὸν λόγον, 0118. 7 

«οπΊρατο Ἁ{αάνϊς, Ἀγπί. ὁ 14. 

βαστάσει τὸ κρῖμα] "οσο δεαγ 
(αἱ στανο ΟΠΙ15, Ῥεπις.), ἔιο Γή /ηιεπέ 

(ιο ἀεδογυοβ) ;) κρῖμα ποῦ Ὀσῖτπς εᾳἶνᾶ- 

Ἰοπί {ο κατάκριµα, ΠΟΙ α5εᾷ 5 οπ1156 {ος 

ο” οοί, 5ο. ὁ ριιπϊκηππσπ{ ” (Βομοίῖ, Ο1ςΗ.), 

Ῥαε τεαϊπῖηςσ 15 Ῥνορογ πηραπίπς Ώου] 

Ίοτα απιά Ἠοια. Π. ὃ, αἲ. απά ντ] αρρ. 

οί, {ο {ο Πιάστπσπέ ν.ἨΙοἩ Το υν]] 1ο- 

οοῖνο Γγοπι ο ; δίκας ὀφείλουσι τῷ Θεῷ, 

Ἴ]ιοσᾶ. Ἔπα Ἰάσα οἳ «ραπίςηπηοηί, ος 

ἑοοπάσπηπα(οπ,᾽ 15 «οπνογεᾶ Ὦγ}, απᾶ {ο 

Ὦο ἀοάιιοσά {ποπι ἴ]ο οοπέεπέ; 5εο Ἐν, 

Πίογα. ζ. ο. Ν οἱ. 1. ϱ. 94. 

ἂν ᾖ] “τολοευεγ ᾖε πια ὃει πο Ὕν]ι 

ΑΠΥ τοίοτοπςο {ο ἴμο ἁἀἰσηῖιψ οἱ τα 

πιοππεη{ατΙ]γ -θε]οσίεά Ἱπαϊνίάια] (κἂν 

καὶ ἀξιόπιστοι, 

ΎἘπεορῃ.), ὈΌτς βἰππρΙΥ π ο ὑπιοῖι- 

αἶνο τείοτεπος Οἱ ἴλο {οτη]ας «ΟΠΙΡ. 

Αοἵς. ΠΠ. 28. 

11. ἐγώ δέ ἀδελφοί] 'Βιμέ 1, 

ὀγείλγεπι,) ---- ΝΙ] αὐὑταρί τοίστεησςθ Το 

νπας πηὶσΏέ Ἠανο Ὄδου. εαϊά οἱ Ἰήπαδε]ῇ, 

Πιο οοπποοῖοη Ὀθίννοςη 15 απιά ἴ]ια 

Ῥγοσθάϊηπς νοι8ε 15 ποῖ Ῥετ[οσι]γ οἶσατ. 

Π 
οστις 

μεγάλοι τινες δοκῶσι 

ὓὴμο το οἳ ἴἨο οκργοβείοη ὁ ταράσσων 

4ρροατς {ο Ἠανο βισσοςίοᾷ ἴ]ο ΤοΠΊοπ]- 

Ὄταηςσο {πας Ίο Ἠϊπιβο]ῇ να οροῦ {ο πα 

οἶατσο οἱ Ὀεῖπσ α ειΏνοτίου, ΙΠΗΡΠΙΙΟΊ 

85 ο Ἰαά οἰτουπιοϊδεά ΤιπιοίἨγ. Τηο 
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φοί εἰ περιτομὴν ἔτι κηρύσσω, τί ἔτι διώκοµαι; ἄρα κατήργηται 

τορ]ὶσα{ΙοἩ. 15 Απαὶ απά ἀοοϊδίνος ϱὈιί 

1 τν ο α Ίαος ναι Τ τοα]]γ ἆο 511 

Ῥχθας]ι οὐροιιηιούφἔονι, ν λα Γατί]λου στοιιιά 

15 ἴ]ογο {ος ροιδοσιίίης 1ης» ὁ. 6. «ἴ]α 

ΝΟΣΥ {αοί οἳ πι Ῥετδοσιίοπ 15 α Ρτους 

Όιαί Τ απι ποῖ α Ῥτοαςμος ο οἰτοιηιοί- 

5ἶοπ : 50ο ϱ5Ρ. Ι Ἡεορ]. ἴι οο. 

ἔτι κηρύσσω] «Ι Ι 
Άγοασ]ι οἰγοιιοδίοπι, «1, 5 15 αδδαπιεά 

{ο Ὀο α ππαϊίοτ οἱ {αοῦ (6οπἹρατθ ποίῖθ5 ο 

εἰ περιτ. 

επ. Ἱ. 9), οἰγοιπιοϊδίοι 15 5] ναι 1 

Ῥτοας] :) ἴ]ιο οπιρ]αδίς τοεδίσ πο ΟΠ 

κηρύσσω [τουτέστιν οὐκ οὕτο κελεύω πισ- 

τεύειν . . περιέτεµον μὴν γὰρ [τὸν Τιμό- 

Φεον], οὐκ ἐκήρυξα δὲ περιτοµήν, 0311Υ5.), 

Ῥαΐέ ο {1ο ρχοπΙποηΤ]γ Ρ]ασεᾷ περιτοµήν. 

Ίο ἔτι ἆοοδ ιοί 5ισσοςί αΠΥγ οοηΐταςτεὰ 

1ο{ΟΓΕΠΟΟ {0 ἴπο Ρροτῖοὰ Ῥείοτο {Πο οοπιῖπσ 

οἳ Ολτῖδε ( 51] --ᾱδ ἵπ {ο απίο-ΟΠτὶς- 

Παπ. Ώπῃλος, Ο15Η.), ---ᾱ το[ἙΓοπσς ννΙοἩ 

πνοιι]ά Ίογο Ὃοδ ν6υγ Ῥοϊπί]εξς, ποτ ασαῖη 

{ο αΠΥ ερεᾶῖαὶ «μαπσο Ιπ {πο Αγροςί]ο 

{θασΠῖπσ βίπσο Ἡς Ὠαά Ῥοασοππε α 6Πτὶς- 

αμ, ---- {ο νΥΠΙο] ἴἨοτο ἶ5 ποί ἴἨο οὐέρλιέ- 

οδέ ρτουπᾷδ, Ὀιί ΑΙΠΙΡΙΥ {ο {μα Ῥογίοά 

Ῥτίο Το Ἠ]5 6ΟΠΥΕΙΡΙΟΠ, ὁ οέτᾖ1, ἵπ οοπίταδί 

{ο πΙγ {ογπιο ο αάαΐδπι :) ΟπΙρ. ἨΥ1οδ61οΥ, 

6γοποῦ. Ῥ. 206 ποῖίθ. Πο Αροδί]ε πη]σ]6 

ποί Ἠανο « Ῥτεασ]ες ” οἰτοιπσϊδίοπ Ὦο[οτο 

15 οοπγοτδῖοΠ, Ὀμῖ Ὦς 5ίτοΠιιοιΙδ]γ αἆγο- 

εαίοᾷ (περισσοτέρως ζ(ηλωτὴς ὑπάρχων τῶν 

πατρικῶν µου παραδόσεων, ΕἩ. Ἱ. 14) α]] ἴλε 

Ῥτϊπαϊρ]ος οἱ αφ αζαΐδπχς 6ΟΠΙΡ. ἸθαπάσΥ, 

Πἰαπέίμσ, Ῥ. 904, ποίθ. Ἔλε Ῥτθβεπί 

ἴεηδο ἶ5 ῬτοῦαῦΙγ αδοᾶ, α5 Βομοίί οὔ- 

εεγνος, {ΤΟΠ 5 Ἠανίπς 1Ἡο Ῥτοσεπί ας- 

ομδατίοπ οἱ Πὶ5 αἀγετεατῖος 1π Ἠ]5 τηῖπά. 

τί ἔτι διώκομµαι] ο απι Ι ο] 

Ῥογδοσιίος, αἰπιοδύ «ΝΝΠΥ απ. 1 {ο Ῥο, 

οίο.; {Πῖς 5οσυοπᾶ ἔτι Ῥεῖησ, α5 Ὦο ΊΝ εί{α 

οὔκοχνος, ζοφίσαΙ; 566 Ἠοπι. ΠΠ, Τ, τί ἔτι 

κἀγὼ ὡς ἁμαρτωλὺς κρίνοµαι, « Ὑαί {11- 

1ο στοιιτι 15 ἴΊετο {01,᾽ οίο,, Ἠοπῃ. Ἱκ. 

19, σα]. ἄρα] 'έλεπ α[ίογ α, 

ἑαισο,’ Ὑα1σ., Ο]ατοπι, (56ο Παπά, Τω- 

φο00. Υ οἱ. τ. ρ. 450 5α.) ; Ἰπίοτοπορ {ποπι 

νἨας Ἰαδ Ῥτουθάσά, πο ΡΟἨαρ5 στο 

ν(ποιέ δοπιο Ίπσο οἱ Ιτοπίσα]. τείογοησα 

{ο α οοπο]αδίοπ {πας σοα]ά ποί Ἠανο Ώου 

οχρεοίαοά. Ίο {απάαπιοπία] 1άρα οἳ ἄρα 

18 εἰκίαπσο οἳ Ῥιορτθβδίοη (1ο αποί]ος 

ρίορ ἵπ {Ἠο απσΙπιθητ): {τοπι ΥΙΟ 

ἴ]ο ἀογίυαέίυο Ἱηθαπίης, --- ται αἲ ἴ]ε 

αἀναποεὰ ροϊπί αἲ νο] Ίνα Ἰανο ατ- 

τῖνεᾶ, ος Ῥτεδεπί νίονν ἶς ἀΙοτοπί {ο 

ο απίοὐοἀοπῖ ο0Π6, οαπ ϱαδῖ]γ Ὦο ἆε- 

ἀασας ;) 5οο ϱ5ρ. Γομα]ά5, οραί. ν 192. 

1 Παί 1Πῖ5, Ἠοννονοτ, 15 ἴηαο ποτπια] απά 

ΡΙΠΙαΥΗ Ίᾷεα οἳ {πο Ρρατίῖσ]ο (560 Παι- 

ἔππς, Γαλ. ἄρα, 1. ὃν Νο]. 1. ϱ. 4239) 

ζοαπποῦ ΠΟΥ Ὃο πιαἰηίαϊπο; 5οο 1ΙΚ]οί7, 

ἼὭευαγ. Νο]. απ. Ρ. 160. κα., νπετο τα 

ΝἨο]α «αιεςίῖοηπ 5 ἀἰξεοαδεοά αἲ στεαί 

Ἱοηρί]. 

Ἰηνο]νος ἰσπΙβζαΙοπδΙη Ἰον]οτῖ5 οι]1δ- 

Αοοοτάῖπς {ο {5 ντίίθτ, ἄρα 

απ ταοαπαθἰοπῖδ, απ Ιπάϊσας γεῦιις 

τία οοπιφαγαξῖδ, αλα πϊά Ἱία ας ε5δο απ 

Ποπ, ὧν Ώουαγ. Ρ. 101. 1ο Ιπίοι- 

ΤΟΡΔἴΟΙΥ {ΟΥΙΏ (ρα), 5 αἀορίεα Ὁγ Βγτ., 

Ὅει., αἱ... 86οπ15 Ίσγα Ίος {οτάρ]ο απᾶ 

αρρτορτίαίθ. τὸ σκάνδαλον 

σταυροῦ] έλε ο[/οιοο οἱ {λα 

ογο»δ».. «οΠομάϊσα]απα ογαςῖς, Όσσα; ἴπα 

οὔ σπορ νυν Πο {πο ἆσννς ἴοοὶς αι ΟΠτῖς- 

Παπαίγ, Ῥεσαιδο {αλ πα. οταζβοᾶ 

τοῦ 

ΒανΙοι1, ---- Τα. ντλοιξ ]οσαὶ οὔδοιν- 

4Π008, Ίνα5 αἴοπο οβογτοά α5 ἴ]πο ΠΙιοαΠ5 

οῇ βα]ναίίοη; οὐδὲ γὰρ οὕτως ὁ σταυρὺς 

ἦν σκανδαλίζων τοὺς Ἰουδαίους ὧς τὺ 

μὴ δεῖν πείφεσβαι τοῖς πατρῄφοις νόµοις, 

(Ἠσγς.; έοπηρατο 1 0ο. 1. 18, οἵο., 566 

Ἔτοννη, «αἴαί. ρ. 218, Ὁδιου, Πιο). τή. 

2. Ἱ, Ρ. 255. ᾷἌκάνδαλον, {λοισὮ οσοΙΙ- 

τησ (αποία(ίοπς Ππάιιάσοά) 16 πε ἴπ 

ἴπο Ν. Έ, απἁ 25 έἶπιος ἵπ 1ο ΠΧ απά 

ΑΡΟΦΥΡΜΕ, 15 5οατοθ]γ ονοτ {ουπά «αριά 

Ῥτοίαπος. Σκανδάληθρον τὸ ἐνιστάμε- 

νον ταῖς µυάγραις, Σ οἱ]. Οποπιασί. κ. 94, 

οσσαδίοπα]]γ οὔσατ5; 6. 6. ἵπ α ΠοίαΡΒΟΓ- 

Ίσα] 66856, Απδίορη. 4ολαγπ. 657. 
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τὸ σκάνδαλον τοῦ σταυροῦ. 

τατοῦντες ὑμᾶς. 

19. ὄφελον] 'Ι τοοιίά έλα; Ἰπᾶῖς- 

παπί να. οπ]]οά {οτί Ὁγ ἴ]ο Ἰαρί 

ἀεάποιίοα, απ Ὦγ ἴ]ο ἰλποισηί οῇ ἴ]ιο 

απίασοπῖσπα οἳ οἰτοιπησϊδίοι {ο {1ο ογ088 

οἳ Οκ; 9οο Ὦννα]ά ἐπ ἴοο., απά οοἵῃ- 

Ρατο ο. Ἡ, 31.. Τηϊδ νιοτὰ 15 ιδοά 

Ριγεῖή 45 α Ῥατίίσ]ο, ΏοίἩ ἵπ {πο Ν. Ί), 

(66ο 1 ος, ἵν. 8, 2 Οος. αὶ, 1), απᾶ ἴπ 

ἴο ΤΝ ΧΝ., ο, φ. Ὠκοά. αν, ὃ, Νπιῦ. χὶν. 

9, ΧΧ. ὃ, Ὦδ8]πη οχνΗῖ, ὅ: 96ο Ί}1Πος, 

σα». 41. ὅ. ὃ, Ῥ. 210, Βέασή, ἆο Ιἰαζεοί. 

2αοσᾶ. 5. ν. ὁ 19. 1 εοπδίισίίοῃ, 

{Ἰχοτείοτο, Ίθτο νι α Γαίτο, ἴποισ] 

απκια] απά (4ΡΡΥ. αοσοτάῖπς {ο 1ασῖαη, 

Φοίωο. 1) κο]αοϊδίο, πθοὰ ποῦ Ίανοα 

οαιιδοᾷ Ὦοηςσο] {ο α]ίογ {πο Ῥιαποτιαίίοῃ. 

(τὸ σκάνδαλον τοῦ σταυροῦ. ὄφελον.), 

απά ἵο οΟπποςξ ὄφελον 35 α Κἰπὰά οἱ εκ- 

οαπιατίο. (6 νο]ῖπα ία εἰ ιτ”) νι να 

Ῥτοσσίο», Όπ ἴ]ο εἰπιί]αν 1156 ΟΓ ὤφελον 

απᾶ ὤφελε ἵπ ]αΐο ΥΤΙΙ6Υ5, εοπΠρ. λΙαἴί1. 

ο». ὁ 519. οῦς. 5, απά οἩ {ο οοιγεσί απᾶ 

ο]αξείσα] 15ο (/ ὤφελον 11ΟΠ Ἠηϊςί {παπι αάΠ]- 

Ῥοτἳ, παπα αῖς ορίαί, τας Γαοέ αλαπῖα, 

να] εἰῖ, νο] Γαίαταπα. αἷί, ααοά πον {1έ, 

αιῖ οξε. απξ ΓΠΙΙΙΤΙΤΩ ϱο5ί’), 566 Ἠεπι. 

Τἱᾳεν, Χο. 190. 

ψονται) '{]εψ ιοοιζᾷ εΌεπι οιιέ ἐ]ιεπιδεῖυε 

ο[/ ({γοπι Ίο).  Ἔπε οχαοί πιοαπίπς ΟΕ 

(λχοςο Ἰνοτάς Ία5 Ὀθει πηιιοἩ ἀἰδοιιδεες, 

καὶ ἀποκό- 

πο τιδιια]. Ῥραδεῖνο (ταηβ]αίον (ή αὐδοῖῃ- 

ἁαπίας,  Ὑμ]σ., οῖιἩ. αΡΡΥ. 97. 

[Ῥο]ααῇ, «δι. Ῥ]αίς, ΆΑτπιι), οπηποί 

νο ἀοίοπάσᾶ, α5 ἴαο Ν. Έ. {αγηίςηο πο 

οοτίαῖπ. Ἰπδίαπσοο οῇ α εἰπι]]ατ οπα]]ασο. 

ιο τηοδί ρ]αυδίρ]ο ἶ5 1 Όου. κ. 2, καὶ 

πάντες ἐβαπτίσαντο, Ὀμί 6νεπ ΊἨσγο {1ο 

η] ά]ο νοῖσο (506. ῬαρίίδΠιΙπῃ 5ἠ56θρο- 

τη, Ῥομσ.) πιαΥ Ὃο οοτοοί]γ παίη- 

{αϊποά; 90ο Νίποτ, (γ. ὁ 98. 4, Ρ. 228, 

απᾶ οχχ. 1π ἆοᾖ, 6. ὁ 964.4.ᾳα. Ίνα 

Ίανο {ας οπ]γ ἴννο Ροβείθ]ε (ταπε]αίίοπς, 

(α) 'Ι ιροι]ά έλαί λαοί ιοοιά ευενι οιιέ 

ἔλεηιδείυον ο (Ῥ]απο ἀϊξοοάαπ{ί) Ίτοπι 

6ΑΙΑΤΙΑΝΕ, ΟπΑΡ. Υ, 19, 

Ν Ν / 13 ὄφελον καὶ ἀποκόψονται οἱ ἄνασ- 

οοπιπηἩπίος. Νε] γοι, Ἠτοίδολμη,: ος 

(β) «Ι ιοοιίᾶ ἐλαί (ιο ιοοιίά (ποί οΠΙΥ 

οἰτοιπισίκο, Ὀιί) ουσ οαδίαίε (ᾖοπι- 

δ6ζυ68; μὴ περιτεµμνέσβωσαν µόμον, ἀλλὰ 

καὶ ἀποκοπτέσβωσαν, Ὁ]πγβ., ἀποκόπους 

ἑαυτοὺς ἐποίησαν, (1λομπα.:. 8696 6ΧΝ. 1π 

Ἠγοιςι, ὕπ ζοο.. 5 Ἰαΐτοτ τείεγειςθ Το 

Ῥοά1γ πια ]αίομ ἶ5 αἀοριεά Ὁγ {πο ρτίη- 

αρα] ραϊτίϊο εχροδίἴοτ5, 45 ννε]] α5 Ὦγ 

ΠΟΡΣΕ πιοάστῃ ντου; απά 1 πιιιδέ Ὃρ 

αἀπηϊέοὰ ναί ας πο ΟΠΙΥ καὶ 15 πἹοτθ 

τοπ] οχρ]αϊπες, απά {πο εχρτορδίοη οΕ 

ἴιο οκ] (ὄφελον) πποτο οαδῖ]ν ασεοιπ{εᾶ 

105, Ὀιί (]λαί λογο 5 α4ἱξο α εροςῖο ο 

ρατα]]ο]ίδπα ἵπ Τἴ]ο ιδ Οἱ κατατοµήν, 

Ῥλῃ. 1, 2. ΒΠ]] α5 ἴ]ιογο 86ΟΠ15 11ο 66ἵΓ- 

ταἵπ. ἵπασςς οἱ {15 οργρογεαῖ τοίοτοηςσθ 1η 

ΑΠΥ Ο{ {1ο αποϊοπί Ὑγ., --- 5 ἵπ 5ΟΠ1Θ 

(«Έι1.-Ῥ]αίί, απά Ῥροτ]αρς Αππι.) {πα 

το{ογοποθ 86ο6ΊΗ5 Ρ]αἴπ]γ οἰλιἰσαῖ, ---- 45 ἴλοτο 

15 α δυεπιύι( οοπίταφί 1π Το καλεῖν ἐπὶ ο 

ίλλα οοπΒτΠιαίοτΥ σαιδο νν]ίς {οἱ]ουνς, 

απά α5 ἴ]ῖδ 8οοπ]5 4ἶοπο βι]τοᾷ {ο {πο 

οαιποδέ στανΙί(γ ντ] ννπίοι ὃε Ῥαι] 

15 Ἠετο αἀτοβδίπς Ἰῖ5 οοπνοτί5, ν’ο αᾶορί 

εοπιον/Ώαί απ]ος{αἴπσ]γ {1ο ΤοΥπιΟΥ 1π- 

{οτρτεία{{οη. Ίο ΑΡροςι]ος ἆρορ ἵπ- 

αἰσΏί Ιπίο {πο οχαοί βρἰτ(ιια]. εἰαῖο οἱ {μα 

(ᾳα]αίίαπς, απά ἴ]μο ἴταο αΠοσίοι {λαί 

τητοιῥϱ]οιέ έ]νο Τερίδί]ο {εππροτς ονοπ Ἠ]8 

ΏΘΟΘΒΕΕΤΥ 56ΥοτΙ{γ, 1οαᾷ5 Ἠϊπα Ίετο {ο οχ- 

τος» α5 α τοδῃ, ναί Ίο πηὶσ]έ ανα 

(5 ἵπ 1 Οος. ν. 11) ατσοά αδ α ϱοπι- 

πιαπά: οοπαρ. Ἰαἴοτ]., Ἠ ος, Ὑ οἱ. τα, 

Ῥ. 408. οἱ ἀναστατ. ὑμᾶς] 

«λιοιί 1ο]ιο αγο αιδοίζἵί οι, Ἱαπαπη., 

5ο. «Υοισ βαὐνοτίοις ;) ἴ]ιο ρατίΙοῖρ]ο να 

15 ϱᾳ5ο Ὡθοοππίης Ὦγ ππθαπς οἱ {πε απίῖ- 

οἷο α ΚΙπά οἱ βιιὈδίαπίίνος 506 ποῖθ απᾶά 

το, οἩ 6]. 1. 23. Ἔϊο νατῦ ἀναστατοῦν 

(ἨΠοξγο]. ἀνατρέπειν) οεσιτ5 {ητου {πιο 

ἵπ {ο Ν. Ἐ,. (Λος κνῃ. 6, χχί. 38) αβ 

απ οηιἱνα]οπί οἱ {1ο πιοτο αςαα] ἀνάστα- 

τον ποιεῖν, Ὀαί 15 οἳ τατο ΟΕΟΙΙΤΟΠΟΘ 



οπκς. Τι. 19, 14. 

Ώο πο παῖσαδο ΥΟΙΓ {106- 

ἄοπα, υπ ]ονο οπο αΠΟΙΊΘΤ. 

Ἴιονο ἵδ ἴἶνο (ΠΠ πασηί ος 

ένο ανν Ἰαίτος Ὀτίπρς 46- 

βἰτιασ(1οι. 

λοις. 

(ὙΜοιρί. οἱ «4αΐς αν. ϐ), απᾶ 15 βαϊᾷ {ο 

Ῥο]οπις το {ας βοπιθιναῖ 1ΠΊοτους 61158 

ο πονάς (Τίτπι. 8ΥπΟΝ. Ῥ. 266) ΝΠΙέἨ 

ατο το[οιγτοᾶ {ο ἴ]ο ΝΠαοοάοπίαπ. ἀῑα]οςί ; 

«οο Βί7, ο Ιἰαϊ. Μαοσᾶ. ὃ Ὁ, Ῥ. 140. 

Ττ Ίαν α ΑἴΤΟΠΣΟΣ πιθαπίησ {απ ταράσσω, 

απα ἶς αἀπιϊταὈΙγ ραταρΏσαδοά Ὦγ ΟἨΤΥ8., 

ἀπὸ τῆς ἄνω Ἱερουσαλὴμ καὶ τῆς ἐλευβέ- 

ρα. ἐκβαλόντες, βιαζόµενοι δὲ καδάπερ 

αἰχμαλώτους καὶ µετανάστας πλανᾶσνδαι. 

19. ὑμεῖς γάρ] “Γον γε; εοπι- 

πιοποσπιοπί οἳ α πο’ ΡατασταρῃΏ, ἃπά 

ποσοτάῖπσ {ο ΟΙςΠ., Ώο ἨΝ., αἱ., οἳ α 

πουν Ῥονίίοπ (1116 Ἠοσίαίοτγ) οἱ τα Ἱρίς- 

ἴ]ο; ἐνταῦθα λοιπὸν δοκεῖ μὲν εἰς τὸν 

ἠδικὸν ἐμβαίνειν λόγον, 01175. δὲ. Ρα] 

Ίεπονν 5ο πε]] ἴλο Ἠαπιαν Ὠοατί, 15 ἴεῃ- 

ἀοποῖος απιᾶ ἰ(οπιρίαίίους, απά 

ε]οατ]γ Ἠουν Ἠΐ5 ο ἀοοίτίπο οἱ ΟἨπίβ- 

εἴαπ Πδοτίγ πηὶσΏίε Ὀο Ῥετνοτίοά απά 

αἀπ]εοταίσᾶ, ἴλαῦ Ἡο αἱ οπ6ς Ἠαδίεηβ, 

βα 50 

ππΙἩ. πιοτο (Παπ δια] οατηεδίηςδς, {ο 

ἄτασο οιιὲ {ο Ιποβασραῦ]α ἀῑδαποίίοη Ῥ6- 

ννοομ. ἴτιιο δρϊτ ια] {ποσάοπα, απά α 681- 

πα] απά απΏποπιίαπ Ισοηπδο. ΤἨογο 15, 

Ἰουνονοχ, πο πια]κοἆ ος αὐταρί ἀῑνΙκίοη, 

Ῥιέ οι Ῥοσίίοη οἳ {Ἡα ρἰςί]ο Ῥᾶβδο5 1η- 

εοπβίΡΙγ Ιπίο {πα οίμε. γὰρ. 15 

(Τιχποχ), πο α ΠΠετΕ 

Ρατεῖσ]ε οἳ (παπβζίοπι (Ώτονήπ), Όαί είαπάς 

ἵπ Ἱπππιθάϊαίο οοππθοίίοη ΥΤἩ {πα Ῥτε- 

τηας πο 1]]α νο 

οοάἵπς πνοτᾶς, ΝΠΙς] 16 8οχνος {ο «οπἩσπη 

απά ἠακή[γς ἑαπά Τ πιαγ υνε]] ννῖςῃ ναί 

ΈΊογ νιοιι]ά ος {ἔλοπηδε]νες οἱ! {Τοτη γουτ 

οοπιπααπίοπ, {ΟΥ Ύς Ύγοτο σα]]εά {ο α βίαΐα 

κ ϊε]ι νήσο] {Πογ Ἠανα ποίλίπς ἵπ ο0Πι- 

Τπο τοπᾶΐπσ δέ, {ουπά ἵπ Τα; 

ο: ΟἨ5Υ5., Λας, αλ., δ66Π5 α ΥετΥ Ῥα]- 

Ῥαῦ]ο οογγθοίΊοῃ. ἐλευδε- 

ρία] :/ο9[γεεάοπι») ἐπὶ Ίετε ἀοποίίηπσ 

ἔ]νο ΡιιΥροςο οἵ οὐ]εοί Το ὙνΠΊε]ι {ογ ννετε 

οα]]οά ; 

ΠΟΠ. 

τες] 
επ 

οοπηρατα 1 Τ165. ἵν. Τ, οὐ γὰρ 

αΔΙΑΤΙΑΝΡΒΘ. . 12τ 

ϕ Ἠμεῖς γὰβ' ἐπ ἐλευδερίαᾳ. ἐκλήλητε, ἀδελ- 

φοί: µόνον μὴ τὴν ἐλευνερίαν εἰς ἀφορμὴν τῇ 

σαρκί; ἀλλὰ διὰ τῆς ἀγάπης δουλεύετε ἀλλή- 

:ὁ γὰρ πᾶς νόμος ἐν ἑνὶ λόγω πεπλήρωται, ἐν τῷ 

ἐκάλεσεν ὑμᾶς ὁ Θεὺς ἐπὶ ἀκαδαρσίᾳ, 

ψἨθχς εθθΘ Ποίος ἔτι ἴοο.. Ὦατί]ιο εκχκ. 

πνί]] Ὃο {οιπά ἵπ νίπον, ᾱ». ὃ 468. 6, Ρ. 

361, απά ἵπ Ἠορί. ᾱ. Ῥα]πι, Γοῦ. 8. Υ. Π. 

9. ἳ, οἱ. τ. Ῥ. 1040. μὴ τὴν 

ἐλευβερίαν] 'ιαλΆο πιοί οι) ἰδονίψ αν 

ϱοἵ]. ποιεῖτε, τρέπετε [πο, Ἰονγενον, 5ο 

ἵπ Ν. Ἔ.], δῶτε (ΤΕ ; Ῥοετη., α]), ΟΥ 

εοπιο αἴπιί]ατ νοιῦ. 1ηδίαπσοο» ΟΕ ΕΠί5 

νουγ Ιπίο]]Ισίυ]ο απά Ιἱοπιαίίο οπιῖκεῖοπ 

οῇ έἶιο νοτῦ α[ίοτ μὴ ατα οἶοά Ὦγ ἨΠατ- 

5ς, Γαγέλ. µή, 6. Ὁ. 4, Υοἱ. π. Ρ. 155, 

Πζ]οίΖ. Ώευαν. οἱ. Ἱ. Ῥ. 669, που, 

αν. ϕ 66. τ. ὅ, Ρ. 665: «οπιραῖο Ηοχ. 

Ἱρίδέ. τ. δ. 12, «Ωπο παλ {ογίιπα», βϊ 

ποπ οοποθαίαχ αἲΙ.  ῬποἨ οἱΗρ8ες πιαδί 

οῇ σοι56 Ὃς «ΟΙΗΠΊΟΠ {π 6νειγ οι]ναζεά 

Ἰαηπσαασο. διὰ τῆς ἀγάπησ] 

εὖν έλα ἴουο Ὑο ονἶπος, "δή γοι0) ους ;᾽ 

πο εἴπ γοιχ Ἰοψα” (61ο), ΥΙΏ απΥ 

τοίοτοΏςθ {ο κἰαίο οἱ οοπαΙτῖοπ (ἑοππραγε 

Ίοπι, ἵν. 11, δὐ ἀκροβυστίας, ΥΠ. 20, δύ 

ὑπομονῆς, αἰ.; που, ἄν. ὃ 47. 

939), Ὀὲ αἴτωρ]γ «Ῥοτ οαπ(αίοπι,᾽ Ψπ]ς., 

ΑΤΠΙΘΗ. [Πηκίταπιοπία] σ85ε|, 6ορί.: Ίονα 

πνας {ο Ὀς {πο ππθαπΠς Ὀ} τν ΠὶοἩ {Ποῖτ τα- 

ἄρτοσα] δουλεία Υνα5 {ο Ός 5ΠΟΝ/Π. 

ΎΠο τοπᾶΐπς τῇ ἀγάπῃ τοῦ Πνεύματος, 

{ουπᾶ Ἱπ ΏΡΕα: 81: Οἶατοπι., (ἀοίἩ., 

Οορίέ. [ἈΠχκ., Όας ποί ῬοιΗςἨ.] Ῥα5., 

αἲ., 19 ἵπ αἀάϊίοι. βιισσερίεά Ὦγ 1ο Ῥτε- 

δουλεύετε] 

εαρτνῖίο,, Ὑαἱσ., Ο]α- 

τοπι.:. ἵπ απ(λθες ίο ἴπε Ῥτουεάῖπς 

οσᾷἵηπσ σαρκό». 

ἐᾷο ἐπ ῥοπάαπε, 

ἐλευβερίαν: οὐκ εἶπεν ἀγαπᾶτε ἀλλήλους, 

ἁπλῶς, ἀλλὰ δουλεύετε, τὴν ἐπιτετα- 

µένην δηλῶν Φιλίαν, 0Ἠ1γ». 

14. ὁ γὰρ πᾶς νόμος] “Γον {ο 

τολοῖο ἶαιο; οοπβγπιαϊίοη {χοπα Ῥοηρίατα 

ο8 {ο οοπηπιαπά πιπιοαίε]γ Ῥτοσθάϊης, 

διὰ τῆς ἀγάπης κ.τ.λ. «Α {ΕΝ ΙηΣίαπόςΒ 

οἳ τς οτᾷος οσοας {π {πο Ν. Ἐ,: 5ε8 
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Αγαπήσεις τον πλησιον σου ὡς σεαυτον, 

αλΔΙΤΑΤΙΑΝΡΒ. ΟπΑς. Υ. 14, 15. 

ῦ εἰ δὲ ἀλλήλους δάκ- 

νετε καὶ κατεσἈίετε, βλέπετε μὴ ὑπὸ ἀλλήλων ἀναλωλῆτε. 

14. σεαυτόν] Γἱοᾗ, (ε. 2) Ίνοτο αἀορίδ ἴ]ια ππονε ἀϊββοι]ε, (]νοιρ]ν πο νΥοΙ1γ 

απαδια] τοποῖης ἑαυτὸν (50ο νου, 6), 

α{Ποσ(γ. 

9», 6) ἴοο πας] ἵπ ἁσβαπος οῇ οχίοτηα] 

Σεαυτὸν ἵν ααρροτίοά Ὁγ ΑΡΟΡΗΙΚ; νογ πιαηΥ 1η56.; ΆἉΊατο. 8Ρ. 

Ἱρίρ]., } Ἠοοάοτοί, Ώαπι, (Τσο, (ρδδ., Δολοῖσ, Γἱ8οᾗ. οἱ. Γαο]πι.). Ἑαυτὺν 3Ρ- 

Ῥοαχς ου] ἵπ ΕΙ αΡΡΥ. ἴλο πια]ονίτγ οἳ πιςς.; Ἑ]ιουρληγ]., αδοαπη.ν (ΛΙόγ.ν Τἱδολ. ). 

Τζειοί ναγ ῬΡ]αιδίθ]γ δασσοςί5 ιο {ας αναγ οἳ οπα ο έλα οοπίίσιοις εἴσπιαβ 
ἵπ {πα οοΙχ5ο ΟΡ (ταπβδοτίρίίοΠ. 

Μιὰ 41. ἄγοελ Αγά. οἹ. νπ. Ῥ. 104, ποίο 

πνηοσγο Ἰέο5ο οἷίος Λος κκ. 18, 1 1ϊπι, 1. 

16 (5ἶπσ.], Αα κὶκ. Τ (ρΙατα])ς αάά 

κπχνή. 7. ἐν ἑνὶ λόγω] ' ὖι 

06 ιοογᾶ, βοῖ]. ἵπ οπο ἀοσ]αταϊίοιπ ος 

οοπιπαπάπποπΕ: οοπιρ. Ίοπι. ΧΙ, 9. 

πεπλήρωται)] ' Λαί]ι ὂσεπ (απιά 5) Γιῖ- 

Λμισα.. Ὅϊ τοα ης ἵδ 5αρροτίοά πο 

1ο Ὁγ οχίιογπα] ενἰάσοποοε [ΑΡ80; ϐ 

τηδ5.:. λατο, ἵπ Ἡρίρη., Ώαπιαδο, (2), 

Λιις.] ναι Ὁγ. Ἱπίεπαὶ Ῥτουαῦτγ. 

Ἠγ]Μία πληροῦται (1έεο.) ννοι]ὰ ἱπαρ]γ 

Όμαί ἴ]νο Ῥτουθςς οἳ Πα]β]πιθηί ννας 5Η] 

ροΐπς ΟΠ, ἴπο Ῥετ[εοί πεπλήρωται 5ηἱτᾶ- 

ΡΙγ Ροϊηίς {ο {ο εοπαρ]είεά απά Ῥεγηια- 

πιοπέ αοἲ; οοπαρ. Ἠοπι. ΧΙΠ. 8, ὁ ἀγαπῶν 

τὸν ἕτερον νόµον πεπλήρωκεν, -- ἃ ΠΙεΒΠ- 

{πα ο Το ῬογΕ. νήσο. ΜΠατοῖοιι (αεςογ- 

ἵπσ το Τοτιι]]. α”υ. Ἠαγτο. ν. 4) αΡΏρεαῖβ, 

οἴε]οι ἴσποταπί]γ ος νΙΗΗΊΙΥ, {ο ανα 

πηήκαπάογίοσᾶ, ' αἀἰπαρ]εία εδί, ααςί ]απι 

ποπ. αὐἰππρ]οπάα.᾽ 1ί πιαγ Ῥε οὓ- 

βεγνοᾶ ται ἴποτο ἵδ πο «ἀἴδετεραπογ 

Ἠοίννοση Τίς Ῥαβδασο απά Μαι]. αχῖ, 

98, λΙατὶς κα, 29: {05, 45 ἌΤογετ οὔδαινο, 

Βι. Ῥαμ] Ἰοτο ἴπ]κος α Ἰοβγ ρίτία] 

οπἹοπσο, {Τοπ ΠΙΟ, α5 1 ννστο, Ἡθ 

86ο» αἲ] οἴλοτ οοπαππαπις 5ο δα δοτγάἰπα(οὰ 

{ο ἴπο Ίαν οἱ Ίονο, ἴλαξ ὮἩο οαηποί ϱ0Π- 

αἰάοι (Ίνα πιαπ ο Ἠα5 Γα]Ηἱ]οά (ή ἵη 

ΑΠΥ οἵ]ιοτ Πσ]ί (απ α5 Ἰανίης βι]β]]οά 

έλνο νν]ιο]α Ίαν: οοπιρ. Τείοτί, 7ολγὸ. τΠ. 

1. 4, Ρ. 242, Ἠειις, Τ)έο]. 6Λγόίέ. 1ν. 19. 

γο]. απ. Ρ. 204 κα. 

ουδ απά οίηθτς πληροῦσβαι -- ἄνακε- 

Φαλαιοῦσβαι, Ἰλοπι. ΧΙ, Ὁ, Ἠθτα {α]]5 [ατ 

«Ἠοχί οἳ ἴ]αο {111 ερἰτίζια] πηραπίπςσ οῇ 

λε οχρ]απαίίοπ ο 

Έιο Ῥαβρασο, απά αἷςο ἶ5 αἲ νατίαπορ νι 

Όιο τορι]ατ πιοππίης οἱ πληρ. ἵπ ἴθ 

Ν. Ἐ.: εοο Ματ]. Πϊ. 16, Ἠονα, ΥΠ, 4, 

χΏϊ, 8, Οο]. ἵν. 17. ἀγαπή- 

σεις] 'Τλοι φ)αῖέ ᾖουο λε πδε οἳ {θε 

Ἱπιροτατῖνα] {αΐατο αρρεαις ἵπ {ο Ν. Ἑ. 

πάς ἴἼχου {01ΠΙ5; (α) α5 α πη]]ᾶ ἴπῃι- 

Ῥογαίΐνο, 1π Αἰπιρ]α Ῥτο]ά βίο; οοπἹρατθ 

Ματί]ι, νἰ. ὅ, οὐκ ἔσῃ ὧν οἱ ὑποκριταί; (0) 

35 α είτοηπς Ἰπιροταίίνο, ἱπο]ιάίπς Ῥτο- 

ή μεῖοπ. απά τορτοοΓ: οΟπΊρατο Ας κ], 

10, οὐ παύσῃ διαστρέβων τὰς ὁδοὺς Κυ- 

ρίου; (ο) αν α εφίαίίυο Ἱπαρεταϊϊνε, ---- 

Ροί] πεσαινε]γ (Μα, ν. 21, Ῥοπι. ν. 

7, αἲ ), απᾶ Ρροβϊεϊνεῖγ, α5 Ἠστο, απά Τοπ]. 

ΧΙΙ, 9. Ἔ]ο ἴννο {ΟΓΠΙ6Γ Ἰ1ςασο5 (ννἨΐσ]ι 

1η {αοῖ πιαγ Ὄο οοης]ἀετοᾷ α5 οπ6, νατῖεᾷ 

ο] Ὦ} ἴ]ιο ἴοπο ΟΕ ἴ]ια εροακετ) ατθ 

ΟΟΠΙΠΙΟΠ 1π ε]αρῖσοα] (τοε]ς, 5οο σα]6, 6. 

ὁ 419. 1, 2, Ῥοτπ]. 8/πί. Χ. ὄ, Ῥ. 918: 

{πο Ἰαίίογ 8οεπης ἀῑδίίποί]γ ἨΠευταϊρίϊος 

εοπιρ. (αγ]οτ, Ῥαγί. Λοπ. τα. ὃ. ὃ, Ρ. Τὸ, 

Ὑψίπος, (γ. ὁ 45. δ, Ῥ. 282. Τ]6 11668 

οἳ τα βαέωτο ἵπ ἴηο ΤΝ αΏροατ ἴο δε 

ΝΟΓΥ νατῖοᾶ, απᾶά 8οινθ {0 6ΧΡΙΟΡ5, πθσαᾶ- 

Ένα]γ, φιιοᾷ οι οοπυεπἰέ (επ. κκ. 9), 

φιιοᾷ ποπ ροίεδέ (οπ. χχχϊ. 12: εοπρ. 

Μαμμ, Ἱν. 4, α].), απᾶά ροβϊἴναΙγ, φιοᾷ 

1ἱοοί (Ναπιῦ. χαχῖ, 94), φιοᾷ σοῖεέ 

(Ώουέ. Ἡ, 11). Ί]θδο ατο αἸπιοςί ΡΙτοΙΥ 

Ἠευταϊιῖο ; 5οο 65Ρ. 1Πϊ6βο]ι, 4ε Γ)επίαί. 

τΠ. ᾧ 11 5α. 

160. δάκνετε καὶ κατεσβίετε] 

εΦίΙΙε απᾶ ἀονοιιγ; οὐκ εἶπε, δάκνετε, 

µόνον ὕπερ ἐστὶ Φυμουμένου, ἀλλὰ καὶ, κα- 

τεσβδίετε, ὅπερ ἐστὶν ἐμμένοντος τῇ πο- 

νηρία. ὁ μὲν γὰρ δάκνων ὀργῆς ἐπλήρωσε 



ΟπΑ»ς. Ὑ, 16. 

Ὑπαὶκ αοορτάῖης {ο ο 

Βρϊτί, Ὑ]οςο Επι πο 

ΑΙΠΑΤΙΑΝΡΦ. 199 
3 

1 {1έγω δέ, Πνεύματι περιπατεῖτε καὶ ἐπι- 
Ίαν οοπά ολη: αιᾶ 1ο αοσοτᾶἴηῃ {ο ἔἶιο Ποδ]ι, ἔἶλο νου] ο νίο]ι εχο]αᾶο {γοιη ἔἶιο Κἱπᾳάοπα οῇ ἀοᾶ. 

πάβος: ὁ δὲ κατεσβίων Φηριωδίας ἐσχάτης 

παρέσχεν ἀπόδειξιν, 0Ἠ1Υ5. Ιηβδίαιιοςβ ος 

α βἰπί]ας 15ο ΟΡ δάκνετε 8το οἶῖοάὰ ὮΥ 

Ίγρκο, Οὐ8. οι. π. Ρ. 351, ἨΝ οἰςί. τι 

ἶοο. ἀναλωδῆτε] “ο ο0ιι- 

ιο, « οοηδαπιαπαϊπ], Ὑπ]σ., Ο]ατοπῃ. ; 

εοπΏ παΓίοη. οἱ {Πο ΠΙδίαρΠοσ, ἴλοτα 

Ὀοΐησ αΡΡΥ. α βροοίθ οἳ οἶϊπιακ ἵπ 

ἴ]ιο {ηγος νοιΏς δάκνετε, κατεσθίετε, απᾶ 

ἀναλωθῆτε. μα πιραπῖης ἵ5 δυ/Ποἰεπί]γ 

εκρ]αϊπεά Ὦγ ΟἨΤΥ»5., ἡ γὰρ διάστασις καὶ 

Ἡ µάχη Φβδοροποιὸν καὶ ἀναλωτικὺν καὶ τῶν 

δεχοµένων αὐτήν, καὶ εἰσαγόντων. 

16. λέγω δέ] ΄Λοιο Ι δα Ἔπε 

Αοβί]ο ΠΟΥ χονογί {ο {πο Βτεί Ροτίίοπ 

οἳ {πο οοπιπαπᾶ 1π νογ. 19, μὴ τὴν ἐλευ- 

Ψερίαν εἰς ἀφορμὴν τῇ σαρκί. 

Πνεύματι) : ὂν ἐλε Βρίγεέ ;᾿ ποί εχαςί]γ 

εἴπ (ἆλοπ) ἴπο Βρίτϊ, Οορί., 58111 ]65ς 

εΒριτίταϊ νΙίαπα οοπδεσταίο) (ἀαΐ,. οοπ]- 

χπο(Ι; Ἐτιίζ. Ἐοπι. οἱ. 1. Ρ. 226), Ὀαέ 

βἰπρ]γ “Βρίπίέα,” α]ς., ΟἸατοπι., --- ἔα 

ἀαίῑνε Ρεῖηπςσ Ἠετο ναί 15 οα]]εά {πο ἆαἲ. 

ΛΟΥΊΛΩ, απιᾶ Ιπαϊοαίϊπς {πο πιείαρΠοτίσα] 

ΡαίἩ, ΙΠΠΠΕΣ, ΟΥ τα] οὗ {πε αοίίοῃ; 

«οπηρατο 6Ἡ. γΙ. 16, Αοί5 αν. 1, ΡΗΙ]. 1. 

16, απᾶά 5εο Ἡατίηπς, «αδιδ, ϱ. 79, 

Ὢλποτ, γ. ὁ 91. 6. Ὁ, Ρ. 199, Βετη]., 

5η/ηέ. ΤΠ. 14, Ρ. 1032, απᾶ εχκ. οο]]οσῖοά 

Ὦγ Επ{σ. Ποπι. ΕΙ. 19, Ὑοἱ. τΠ. Ρ. 142. 

1: 15 ηΘΟΘΕΡΑΤΥ {ο οὔδοτνο {Παί Πνεύματι 

15 ποί “α[τοτ α Ἠθαγεπ]γ ος δρἰτῖθιια] π]απ- 

ης, Ῥοἴ]ε (κατὰ τὰς πνευματικὰς ἐντολάς, 

ΡΕΠΟ]. αρ. Μαί{μ,), ---- α Υ6τΥ Ἱπδι/Πο]εηί 

Ῥαναρηταβα, ὨηοΟς 6σ6ῦ, ϱἵπ ἁαοοοτάαποθ 

ψ] Ιπάνγε]]πςσ ϱταςο) (πνεῦμα δὲ τὴν 

χάριν, αὕτη γὰρ 

κρείττω ποδηγεῖ τὴν ψυχήν, Τηθοἆ.), 45 

1] 5ιοἩ. 64505 (οπά {ο οὔδοιτο {Πο ἔτιθ 

παίιτο οἳ {πο οοηίταξί Ῥοείνιθεη Πνεῦμα 

απά σάρξ. ΊΝΠΘπΠεΥοτ {]θβο {ννο νγοτάς 

είαπᾶ {πας ορροβεᾶ, 16 Ίας Όθοηῃ αἰϊδίας- 

{οτΙ]γ «ἨΏούννπ Ὦγ Μῆ]]ετ (0η δὔπ, Ὑ ο. 1. 

Ῥ. 964 κα., ΟΊατ]ς,) {παί {ο Πνεῦμα 18 

ποί εἰίπετ {ιο ερἰπίια] ρατί οἳ ππαῃ (ἆα5 

17 

3 - ολ ν 
ενοικονσαν επι τα 

εϊριϊσα), ος {ο Ἠαππαπ αριτίί, 1 οὖεπ 

αΊνναγς βίτοπσί]λοπαά ὮΥ {ο Ἠο]γ Βρϊτϊέ, 

---ἴ1να «ἀῑνιπιζεά ρίτιτιια]᾽ (ἀα5 σαἱρί- 

Ίἶομο; οοπαΡ. Ίοιις», Τ/έοῦ. 6Λγέέ. Ὑο]. 

π. Ῥ. 64), Ὁαέ {ο Ἠο]γ Βρίπέ 1δο]ῇ, ἵπ 

βο Τατ α5 16 ἵ5 οοποεἰνοεᾷ {ο ρονοιπίης 

Ῥτϊιποαῖρ]ο Ίπ πἹαΠ, {πο αοίνο απ απῖ- 

πιαβπσ Ῥτϊποίρ]α οἳ Ολτίδίίαπ 16, {ια 

Πνεῦμα τῆς ζωῆς ἐν Χρ. Ἴησ. Ίνοπα. η]. 

2, ἴλο Πν. Χριστοῦ, Πν. Θεοῦ, {δ. νετ. 9; 

βεο αἶξο Ἀοθαπάοτ, Πὐαπέίπη, οἱ. 1. Ῥ. 

407 (Ώομπ), απά ϱ5Ρ. ΗοίππαΙῃ, δοηγ{ῇὸ. 

γοἱ. 1. Ρ. 264 κα. Οµ {1ο οπιἱςδίοπ. 
οἳ {πα ατίϊο]θ, 566 Ποίθῦ ΟΠ νΥογ. ὅ, απἆ 

οἩ. ἴπ6 πιεαπίης ΟΕ περιπατεῖν 45 ΙΠΙΡΙΥ- 

Ίησ Ἱαο 1π 196 τερι]ατ απά Ῥτασιῖσα] 

πιβιι]{ο5ία{ΙΟΠ5, 966 ποίθ ον Γ)ζ,. 11. 

19, απᾶά ον 4 Τῇή658. ἵν. 12. 

ἐπιδφυμίαν σαρκός] 'ἐλο ἄοθίπο ο 

ἔμε Πες], 5ο]. αἰ] λε πιοίοπς απά 

ἀθεῖτος οἳ {16 ΠΙΕΙΕΙΥ παίυτα] πα, αἲ] 

ἴλαί ἴοπᾶς {ο οατίἩ απά οαγίμ]ίηθς, 

Πε πιραπίπσ οῇ σὰρὲ ἵπ 15 Ἱπιροτίαπί 

απά ἆοεερΙγ 5αβσεςδίϊνο Ῥαδδασο ἆ6δοινες 

πο τεαάοι’5 οατε{α] οοπδἰἀεταίίοπ. Το 

εοηίοχ{ 56επ15 «]εατ]γ {ο βΠον/ {ας Ἰοτο, 

88 ἵη πΙΕΠΥ οἴμου Ῥαδβασες ἵπ {Πο Ν. Έ., 

σὰρξ ἶδ ποί πιογεῖψ ἴπα οατπα] 45 ορροδεᾶ 

{ο ἴ16 ερἰτι(ια], --- ἴπε ρατε]γ 5εηδαοπα] 

Ρατί οἳ ππαπ, Ῥαΐ οοπιρτεῃΏεπά5 {π α ΠΠοΓθ 

σοποτα] ποίῖοη {Πθ ν/Ἠο]ο «]{ο απά ΠἹοΥθ- 

πηθπί ΟΕ πηΚΗ ἵη {ο νγοτ]ά ο{5επβα” (ὙΠΠ]- 

165), ος Ῥ6μαΡς, ἴο βρεαῖς α Πέτα πιοτθ 

Ῥγοςίδε]γ, {Πο «ννΠο]ε ρεϊποῖρ]θ απ τοα]πι 

οἱ οατίμ]πος απἀἆ οατίΒΙγ τε]αίίοις᾽ 

(σάρκα ἐνταῦθα τὸν λογισμὸν καλεῖ τὺν 

γεώδη, 0Π1γ8.)1. βε]β-ηποςς, α5 ΜΙ]]ετ 

Ίμα5 ννε]] οὔβδετνεά, ενετ αρρεατίης 1Π ἴἨθ 

Ῥασ]στουπά. Πε ἰταηδίίοπ τοπ {8 

{ο {μα πιοτε ἀεβπίζε]γ εἰλίσα] ποίῖοης οϐ 

ΥΥΘα]ΚΠεςς, 8ἵπ, απᾶ 5επβα{ΙοΠπα]Ι5πι, Ἡν ΠΙοὮ 

Ἀῆ]]ας Ίας {οο πΙπέὮ Ἰοδί εἰσ]ί ο (56ο 

ποίθθ οη οὐ. Π. 11), ἵδ πας 6α5Υ απᾶ 

ηαίυτα]; 966 ϱ5ρ. {ο σοοᾷ ατίῖε]ε οΕ 

Τπο]ιαοῖς, Φέι. αμ. Ἰγᾶ {ος 18565, Ρ. 
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Αημίαν σαρκὸς οὐ μὴ τελέσητε. 

6ΛΙΑΤΙΑΝΕΒ, Οµαν, Υ. 17. 

1 Γ ἡᾗ γὰρ σὰρξ ἐπιδυμεῖ κατὰ 

17. ταῦτα γάρ] Ῥο 1/αολι. απὰ Τομ, (ο. 1) ΝΙΠι ῬΡιβρεα; 17; Υα]ρ., 

ΟἸωτοπα., Οορί,, Ασπινς απ Ἐς (Λ1ο/., 4. Ώαφφε),--- Απᾶ ΡΡΥ. οοττοςί]γ, 88 
δέ, (νουρ]ν εἰτοηβ]γ εαρροτίος, υἱ., Ὦν ΛΑΟΣ; ποστ] αἲ] πηδδ,ς 9γτ, (0ο(1), 
Αν. (οἱ) 0Ἠσγβ., Ἱ]ιουδοτοί, Ώαπι., α]. (1ΐοοι Ογἱοδὸν, Βολιοίς) ἵδ πιασ] πποτο 

Ἰκο]γ {ο Ἰανο Ῥθοῃ α «Ἠαππο ποπ γὰρ ({ο ανοῖά (λε εεοπηίης αν/κννατάπεςς οἳ α 

τοροιίτίοι οἱ {Ίο ρατιίσ]ο) ἴἶναν γἱεὸ νοκ, ΊΤ]οτο ἶ5 8ἶ5ο 8οπιο ψνεἰρ]ηί ἵπ 1ο ἵπ- 
(οτπα] ονἰάσποο; ἴἶια τοροίοπ οἱ γὰρ Ὀσίης 5ο γγε]]-Ικπονη α οἸιατασίετὶκίίο οἱ ἴ]ιε 

Αοςι]ο είγ]ο. 

480-488, λἈΤή]]ετ, Οη δἱπ, Νο]. 1. Ρ. 

360. κα. (ΟΙατ]ς), απά οοπιρατο Ῥου]ς, 

Βοεϊοπί. απ. 18, Ῥ. ὅδ, Ὦο]ί2δοἩ, Βθζ. 

19 ο]οί. ν. 6, Ῥ. 930 5η. οὐ μὴ 

τελέσητε] 'γο ο)ιαἰἰ οί αοοοπερζίσλι ;᾽ 

έποη ροτβσ]οιῖς, Ὑπς., Ο]ατοπη.; 6ΟΠΙΡ. 

Μαϊ. κ. 985, οὗ μὴ τελέσητε τὰς πόλεις». 

Της εἶαιιδο πα ὃς ἰταπδ]αίοά οαἴίλει 

(α) ὑπιρογαίυείψ; καὶ Ὀοῖπς ἴ]ια βἰπιρ]α 

εορυ]α. Ιοϊπίπς ἴπνο ἱπιρεταίῖνα] «]αμφος, 

πο Βποί οχρτεξεεά αἠτπιαίίνε]γ, ἴα 

βΒεοοπᾶ ποραιινε]γ (Οορί., Ατπης, δΙ1., 

απά ΠΙΟΤΘ τοσσπῖ]γ Ἠαπηωτη., Ἀογ., α1.), 

ος (0) αξ α Ριέγε, Ίπ νΥλΙοἩ 6ᾳ5ο καὶ νη]] 

Ῥο εοπκεσιέζοα, απιά ποατ]γ οηῖν. {ο « ῑία 

βοϊ τί: «ΟΠΙΡαΤΟ ΠΟΙΟ ον 1. ἵν. 42. 

ΟΕ Ἴνοο (α) ἵδ ρον[οοί]γ αἀπὶκειο]ο ΟΠ 

ρταπηπα{ἶσα]. στουπάς; {οτ ἴπε σεπεταὶ 

Ῥηπεϊρ]ο ---- ται οὐ μὴ Ὑ νε ὁπά 

Ῥοχ5. Γατ, 15 ῥγολδεέίνα, απᾶ ναί, Μέλι 

ἴ]ιο οί]οχ Ῥοσδοπ5 οἳ ο βαίατο απά αἲἱ 

Ῥειεοης ΟΕ {1ο ΜαὈ]., 16 6ΠΟΙΠΟΟΣ α 16- 

σαέΐοπ, απιᾶ ποῖ α Ῥτο]ήρίοη. (Ἠογπιαηη 

ον Εἰπικ]. Με. 1120, ϱ. 991) ---- Ἱπο]ιᾶςς 

ΒΟ ΠΙΔΠΥ οατοο]γ ἀουυτβα] οκεορίίοπς 

6νοπ π οἸαρθίοα] (τοσ]ς (56ου οχχ. Ἱπ 

(αγ]οτ, Γαγίίο. Λο. Ῥ. 4550), ἴπαί Ττ 

πιαΥ Ὀς βοπιοίίπηος ἀοιδίος νν]οί]οτ {ο 

Βτεί ποσαϊῖνο Ὀοῖ] πι οὐ μὴ απᾶ μὴ οὐ 

πιαγ πο τοα]]γ Ὃο «οταοσίαπα της 

α παπα Ἰορίσιπι  ((αγ]οσ). Τε τὶς 88 1ΐ 

τΠΣΥ, Τε 8οσπη5 οετίαϊπ {λαέ ἵπ {ο ]αΐοτ 

τοε]ς απά ϱ5Ρ. ἵπ ἴἨο ΙΧΧ., 5 15ο 

οἳ οὐ μὴ ἵπ ποατ]γ αἲ] οοπαιπαοπς, Ὀαξ 

ε5ρ. ΝΕ εδ]. ἵ5 5ο γετγ αὐαπάαπέ (566 

εχχ. ἵπ (αγ]οχ, Ρ. 440), Ὠιαί πο σταπι- 

απαήῖσα] οὐ]οςίίοπ5 (οΡΡ. ἵο Ῥ]οοπαῇ.) οαπ 

Ῥο ιτσοᾷ ασαϊπεί (1ο ῥγολδέζοο πδασε. 

Α, Ἰοννονοχ, {στο ἵδ πο ἀῑδέίποί 1πΠ- 

είαπςο οϐ βποἩ α οοπβίταοίίοαπ ἴπ λε 

Ν. Ἠ., απᾶ 51] πἹοτθ ἃ5 (ο πεχί ΥΘΓ805 

Βόοπι ΠΙΟΤΟ ΠΦΙΗΤΕ]ΙΥ {ο 5αρΡΙΥ {1ο τεᾶ- 

8οηΏ5 {ΟΥ {ο αξδογιῖοη {απ {ος ἴ1ο οοπι- 

πιαπᾶ, 1έ 6οοπῃς Ὀοδί να Ὑιι]σ., ΟΙατοπ],, 

ντ., απά αΡΡΥ. οίἩ. (56ο ο (πῦε]. 

αν. ἄοίμ. ὁ 182. 1. Ὁ. 9) ἵο αἀορί ἴλε 

Γέμγο ἰταηβ]αίίοη. Όπ ἴ]α δο οἳ {πε 

ευ). ΔοΤ. 10 {πα Ρίτα ἵπ περαῖνε 

οπιιποϊαἴίοπς, 5ο6 ποίῖο5 απά το, οπ 6Ἡ. 

ἵν. 90: απᾶ οἨ ἴμο εαρ]οοί οἳ {ο Υοῖδε 

α5 Ππιτοά {ο τε]σίοιι5 οοπ{οπ{ΙοηΒ, 566 

9 ΑΟΤΠΙΟΠΦ ὮΥ 11οΐνο, Ἰογήα, Ὑ οἱ. Ἡτ. 

Ρ. 125 5α. (εἆ. Ἠενν]είί). 

17. ἡ γὰρ σὰρξ κ.τ.λ.] "ο (με 

Πεκ], Ἰιδίοίᾗ αγαῦιδέ έλε Βρύγἰέ ,) ΤΕΒΒΟΠ. 

{οχ {ο {οτοσοῖπσ ἀοο]αταίίοπ ναί γνα]]κ- 

ἵπσ [ιο το Βρίτίέ Ὑν] Ῥτοσ]ιᾶα {πα 

Ρα]β]]]πς ἴ]ιο Ἰηδίς ο {ια Βες]: «πιετῖίο 

Ίου αάά1ξ οτι 1Π πο οἱ οοάεπι Ἠοπιῖπε 

τοσοπογαίο εἴξ οπτο οἱ Βρϊτίέας: οι]άΒ 

ορτίαπηεπ οορίοβίςῖπηο οχρ]σαίασ, Τοπ. 

νῃ. [12--20], Ώοσα. Τη (λε {ο]]ον]ης 

νοτᾷς {πο οτάετ ἀντίκ. ἀλλάλοις [1ὲσο. 

ντ ας πι.» ΤΗ] 15 τίσ]Ώ{]γ τενοιςοᾷ 

νι στοα!]γ Ῥτοροπάεταίπς ααἰλοίτγ. 

ἵνα μὴ] ΄ἰο έλα οπᾶ {]ιαί γα πιαγ ιοί ,’ 

ποῖ «5ο {αῖ γο οπηποί ο, Απῑ]ι, (οὐκ 

ἐπὶ αἰτίας εἶπεν, ἀλλ᾽ ὧς ἀκόλουβον κατὰ 

τὺ οἰκεῖον ἰδίωμα, } ποοᾶ.), Ὀπί ντ το 

δια] απά Ῥτορετ ({ο]ίς) {οτε οΓ ἵνα ' 

ποπ ΙΦΟΗΠΩΙΟ νι] ἴ]α (εία, 01.) 

{ασοιαῖς, Ὑα]σ., ΟἸατοπῃ., «οπΊρατο (1οἵἩ., 

ΑΌν.: νο οΌ]οσί απά οπιά οἳ λα τὸ ἀν- 

τικεῖσβαι Οπ ἴ]ιο Ῥατί οἳ πο] Ἐτιπεῖρ]ε 
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τοῦ Πνεύματος, τὸ δὲ Πνεῦμα κατὰ τῆς σαρκός' ταῦτα γὰρ ἀλλή- 
λοις ἀντίκειται, ἵνα μὴ ἃ ἂν Φέλητε ταῦτα ποιῆτε. 

18 {ο Ῥτενοπέ ππαπ ἀοΐπς ναί {Πο οίλος 

Ῥνιπαϊρ]ο νου] 1οαά Ἠϊπα {ο ’ τὸ Πνεῦμα 

πιρθαΙ{ νο, 44ο παίπα5 ρειβο]α[ῖς τὰ τῆς 

σαρκός, οοπίτα ἡ σὰρξ αἀνοαιαίιχ νουῖβ 

πὈὶ τὰ τοῦ Πνεύματος Ρεταρετο 5ἰα είς, 

ἡλποαγς 5εε Επί. Εωοιδ. ὧι Μαίίἠ. Ρ. 

858, Ῥαυις, Γαιζμς, ϱ. 655 8ᾳ., πιά 6ΟΠ]- 

Ῥαχο ἴ]ο νατγ ποοά τεπηατ]κ5 οἳ Ἡαπι- 

χποπᾶ, δεγηε, να. Ῥατί 1. Ρ. 125 (Απσ]. 

Οαἵλ., 110σ.) Υνηετο, α]ίποιιρ] Ὦς αποίες 

ἴπα ενεπίια] (οορα(ῖς) 86156 ΟΕ ἵνα ἵπ 

{παπε]αί]οπ. ας α]πηοδί αρροαῖς {ο αἀορύ 

το Βπα] 8εη5αο 1π Ἠϊ5δ 1εππαχ]5 απᾶ ἆε- 

ἀποίίοης. Όπ {με δα οἳ ἵνα ἵπ {ο 

Ν. Ί)., 996 ποίο οπ Πρ. Ἱ. 17, ἘπιΖ. 

Ἐποιως. 0. ο., απἀἁ ἈΝίποτ, άν. ὁ 65. 6, 

Ῥ. 406, απᾶ {0Υ α ποσα απᾶ ϱχΧαΠΙΡΙΕ 

οἳ 155 βεοπάατγ-{ε]ῖο, ος 5αῦ-βπα] δε, 

πηοίθς ον 1 Τ]ι6β. ν. 4. ἸἈΝεαϊίμες {Πὶ5 

ἀετιναίϊνε 86156, ἨΟΝΕΥΟΣ, ἨΠΟΣ αΠΥ ἆδ- 

βαπησᾷ ενεπίια] {οχο (οΡρ. {ο Ὅσι. απά 

ο ΤΝ.) ἵξ Ἠσγο {ο Ὦα αβοτίρεὰ {ο (πα 

Ῥατίσ]α, ὈοίἩ Ῥοῖπςσ αΡΡΥ. Ἱπεοηβίίοπί 

σνϊίἩ. πο ριοβαῦ]α πεαπίης ος Φέλητε; 

560 ποχί ποῖθ, ἃ ἂν Φδέλητε] 

«ο]ιαίδοευσ Ίο πα το]. Τηἱ5 Ἰαΐίιεν 

οΊαιδα ν]] αἀπιῖί οἱ έἐλγεο ἀῑχετεπί εκ- 

Ῥ]απαίίοης, αοὐοτάῖπςσ α5 Φέλητε 5 16- 

{ογχοὰ {ο (α) ἴπο εαγια] η]; {ομπ. υΠ, 

44, 1 Τπι, ν. 11: (0) έ1νε πηοτα] οἳ οίίος 

αν], ος (6) ἴἶνο {γεο-νν]] ἵπ 15 ογάἴπατγ 

αοορρίαίἸοη. Ο/ 1Ἴεςο οχρ]απα{ίοΠΒ, {λα 
Βτεί (α), πουςῃ δαρροτίεά ΡοίἩ Ὀγ 0Ἠ1γ5., 

ἘΠουᾶ., απᾶ «εγονα] ἀἰςαπσιϊσηοα τηος- 

6η οχροδίίοι» (Βυ], Πανηι. 4Ρ. π. 9. 

ϱὔ η., Ἀοαπάσι, Ἠαπέίπφ, Νοἱ. 1. Ῥ. 

4608, ο. ῬΏο]ιπ), παδί δέ1]] Όε Ρτοπουποεά 

Ἰοσίσα]]γ Ιποοπβίδίοπὲ ΙΙΙ ταῦτα γὰρ 

ἀλλ. ἀντίκ., νἨ]ο]ι 56ΘΠΙ5 ταῖΏοΥ {ο Ῥοϊπί 

{ο ἴ]ιο ορροδιέἶοπ Ιπουχτεὰά {απ ἴπο γ]ό- 

{οΥΥ σαϊποά Ὦγ {πο Βρίσϊέ, Ἔμπο βεοοπά 

(6), ΠιοισἩ ροηαρδ ἵπ α Ί65ς ἆθφχος, 18 

οΏοπ Το ἴ]Ἠο βαπιο οὐ]οοίοἨ, Ποῖν{]- 

βαπάϊπς {Πε 5αρροσῖ 1ῖ πΙαΥ Ὄο Γλουδηίς 

19 ε/ δὲ Π]νεύ- 

{ο χθοθίνο Ίοπι Ἠοπι, νΙὶ, 16 8ᾳ., οτε 

Ῥέλειν 8ΘΕΠΙ ἴο Ῥοϊπί {ο πο Ιπιροτ[εοῦ 

Όλος] Ὀθιίος γ]]: 96ο Οαἶν., Ῥε]οίῖ, 

ο Ἠγ., νο εοποθῖνο {λαί 0. Ῥαι]. 15 

Ἠοτο οχρτοβείπς ΒχΙΘΒΥ ννηαῖ ἵπ Ίοπι. 

ζ. ο. Ὦο ἶ5 βἰα(ϊπσ ΊΠΟΥΟ αἲ Ἰεησίη. Τ]ηα 

εἰπιρ]ο απά Ἰοσίσα] οοηπεοίίοη οἳ {1 

πνοχάς 16, Ἰοννονοτ, πιιοὮ Ῥείίος ειιρ- 

Ροτίεά Ὁγ (ο), δαρ]εοί οΠΙΥ {ο {Πί5 πθςςβ- 

βαΥ απἀ οὐνίοις Ππηίαβοπ, (αι Ες 

ἰσόῤῥοπος µάχη πιαθί ο οΠΙΥ Ῥτεβἰοσιεᾷ, 

η 5 {11 οχίοπί, οἱ ἴ]ιε εαγζίε απᾶ 

ΊΊΟΥΕ ἴπιρεγ]εοί 5ίαΦ65 οἳ α ΟλτΙβίαη 

σοι8θ6; 866 ΟΙ5Π. χι ἴοο. Τπο βίαιο οἱ 

ἴλμα {πι Ώε]ϊονοχ 15 εοπβ]οί, Ὀ{ τοὐέᾖ Γπαζ 

υἱοέογ}, --- α παῦἩ [πας ννας Τε]ί ονοπ ὮΥ 

μα ᾖ63Υ5, 8Π1οΠς νηοπα ΑΡτα[απῃ, Ίδαας, 

{αοοῦ, απἀ πποτθ ϱ8ΡεοΙαΙ1Υ «φοδερΏ, Ψετε 

6νογ οἶἵτοά αξ Ἰηδίαπορς ο{ α νἱοίοτῖοιιΒ 

Ίβο: Ῥεποείίςσ. ἄε ἹἸμιαά (αγπί εί 

αρὺέμς, 1. 10, 11 (Υο]. 1. ρ. 1204.) 

18. εἰ δὲ κ.τ.λ.] «Ῥιμέ ἐ γε ὂε 1εᾷ 

ὂψ έλε Αριγέ; οοπίταβίοἁ δίαίο {ο {πε 

βίγασσ]ο ἀεδοτῖρος {π {ο ργεσθά]ἶης ΥοΓςε; 

ετπὈῖ οεγο Βρ. νἰησϊθ, ααἷθ τε» ἀεοστπῖ ές, 

Ῥεης. Ποπ ἴῑο Ερίπέ Ώ6οσππες {ΤΗΙΥ 

έλα ]εαάϊπσ απά συ]άϊπς ρεϊπαίρ]ο, {Ἠεπ, 

Ἰπάσας, {πο ἀοιοζξα] ίσασσ]ο Ώας οραξες ; 

ἴποτο οι] ὃς πο {α]β]]ΐπς οἱ {πο ννοτ]ς8 

οἱ ἴλα ΒΆο51Ἡ, απά Ὦ}Υ οοΠδεαἹσποςθ πο 

Ίοησοι απγ Ὀοπάασο {ο {16 ανν; οοπηραγθ 

Μαυτῖσο, ἴ)ηζέψ οἱ Ν. Τ., Ῥ. 610, απᾶ 

Ῥαμιν, Ῥαιζις, Ρ. 5834, ποῖθ. 

Πνεύματι ἄγεσνδε] /ὂψ έλο Βριγέ ;) 

Ἰπείταπιοηία] ἀαϊῑνα; οοπαρ. 2 πω. Π, 

6, ἀγόμενα ἐπιδυμίαι ποικίλαις, ιά 988 

Ἴνππου, αγ. ὁ 91. 7, Ρ. 194, απὰ οκκχ. 

σο]]οσεά ὮΥ Κγρκο, Οὐ8. Το]. τ. ρ. 1Τ2. 

Ὕψ]μο οαπ ἁοιθί, 5αὖς Μ]]ει (οεύ». 

αὖπ, Νο]. 1. Ῥ. 955, ΟἸατκ), Όναί τν. 

ἄγεσφ. στο ε{Ιτε]γ «οπτεδροπάς ἵπ {λε 

πιπὰ ΟΕ {ιο ΑΡροβί]ο νίἩ Ἠοπι. νΠΙ, 14, 

Πνεύματι Θεοῦ ἄγονται; απᾶ ἴπαί ἴλις 

Πιο {11ος απἀ ἆθεροτ πιοαηίης Ο/ Πνεῦμα 
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Μ ον . ντ σον / 
µατι αἄγεσσε, ουκ εστε υπο νοµον. 

ΟµΑ». Τ. 19. 

1) φανερὰ δέ ἐστιν τὰ 
Η ο / [4 ΄ . [ή 1 / . /. 

ἔργα τῆς σαρκός, ἅτινά ἐστιν πορνεία, ἀκαδαρσία, ἀσέλγεια, 

παιδί Ὁς πηκϊηταϊποὰ {Ἡτοιρ]οιέ ἐπί5 ρατ- 

ασταρ]. οὐκ ἐστὲ ὑπὸ νόμον] 
ἐφε αγο πιο τιά{6Υ {ιο ἶαιο ;) --- ποῖ, ΟΠ ἴ]ια 

οπο Ἰαπᾶ, Ὀεσαιιδο ἴ]οχο 15 πονν πο πεοὰ 

οἳ 15 Ῥεποβοῖα] ἵπβασησος (οὐ δεῖται τῆς 

ἀπὸ τοῦ νόµον βοηβείας, 0Ἠ1Υ5., 81.) Πο 

οπ. ἴ]ϊ6 οἵλας, Ὀδσαιιδθ 1έ 15 πον’ Ώδοσπιθ 

4π. α]ίοπ Ῥτϊποίρ]ε (Ὀειοτῖ, Ι,οἰιγὸ. 1. 4. 

Α, Ῥ. 7), Ὀαί 5ἴπαρ]γ ---' Ὀεσαιιδο 1 βη5 

που]ίης ἴπ γοι Το {οτυίᾶ ος {ο οοπάσπιη 

506 νογ. 23. Ίο πποτο ουνίοις οοπσ]ιι- 

5ἰοπ πιϊσΏέ ΊἨανο βοεπιθᾶ, “Υ6 ατα ποί 

τωηάος ἴ]ο πβιοποος ο{ {πο βοςἩ :᾿ Ρα 

45 116 Ίανν γνας οοπῇοςςοά]γ {πο ρτϊποῖρ]α 

κ Ἠάο] ννα5 οτάαϊποᾶ ασαϊηςι πε {πβιι- 

επςσθ5 απά ἔργα τῆς σαρκός (Ἠοπῃ. νι. Τ 

«η.), ἴπο Αγροεί]ο (ἵπ αεοοτάσηος νε 

ἴ]να. σοποταΙ ἀῑτοσίϊοπ οἱ 5 ατσιπιεη{) 

ἆταννς Ἠϊ5 οοπο]αδίοη τε]αίνο]γ ταί]ετ {ο 

ιο ρτϊποίρ]θ, ἴ]λαπ {ο ἴ]χα πποτε δίαίο απά 

Ἰπβποποες ασαϊηςδί ννλίοἩ {λαί Ῥηποῖρ]α 

ν-α5 οτάαϊπεᾶ, 

19. φανερὰ δέ] “Βωί ἴο εχρ]αῖπ 

απά ςαὐρίαπίίαίο πποτθ Ε11Υγ ἴ1πε Ἰα5ί αδ- 

εοττῖοῃ (οὐκ ἐστὲ ὑπὸ νόμον), ἴηἩο ορε 

ἀῄετεποο Ὀθίννοσπ {πο Ὑνοικς οἳ ἴπα 

Βε»Ἡ (ασαἶϊπδί νλΙσὮ έλα Ίαν 19 οτάαπεὰ) 

απά {πε {τί οἳ (ιο Βρίπιϊ (ασαϊηςί νΥ Ίο] 

Όχετο 18 πο ]αν;) 5Πα]] πονν Ῥε πιαπ]{οτεά 

Ὦγ εροεῖα] οχαπιρ]ες. ἅτινά 

ἐστι] "ο ιολίο]ι οἶαδδ απο; ποῦ θπῖίε 5Ο 

ΤΙΛΟἨ α5 «ᾳι4ρρο απα, Ώο Ἰγοτία, “ας 

απίάεπι, Ῥολοί., ---- Όαέ πιοτε]γ 8] 

{0Υ Ἰηδίαηςς ᾳ5,᾽ ὅστις Ἰανίτπς ἀΡΡΥ. Ίετε 

15 οεἰαδδί[γῖπφ {οτοθ; 866 ποῖθς οἩ ϱἩ. 1ν. 

24. πορνεία] 'Γουπίσαξίοπ.’ 

Ο,κετνο {1ο ρτοππίποπςς αΊνναγς σῖνεπ {ο 

εοπάεπιπαϊίοης οἳ {μῖς ἀθαά]γ εἶπ, 1ὲ Ὀο- 

Ἰησ οπ6 ΟΕ {με {Πίπσς πνΠίε] ἴ]ο οἷά 

Ῥαραπ πνοτ]ά ἀθοππσὰ α5 πιογε]γ ἀδιάφορα ; 

φοο ἌΊεγετ οπ 4Αοΐ αν. 90. πε 

{πδετίῖοη Οῇ μοιχεία [ 1ο, νι ΓΕ (Έα 

ειαι) ΙΝ; Όπατοπι., ἄοῖμ., Ἀγτ.- ΡΕ]. 

ατ. απά Ίμαι. Εξ] απἀ (1ο «Ἠαηφο {ο 

Ῥ]ηταῖ» [Τα Οµρ., α].] ατα τἱρ]]γ τθ- 

εσιοᾶ Ὁγ ἴἼιο Ὠεδί τοορηί οἀίτουν γη] 

ΑΡΟ; ὁπι., Ὑυἲσ., 3ντ., Οορί., 11, 

(οι) ΟἼεα., Ἅπητο, ἵπ Ἑρίρ]ι,ς ΟΥτ,, 

α]. ἀκαβδαρσία, ἀσέλγεια] 

επποεαηποδα, Ἰσαπίοππεδδ; 6ΟΠΙΡ. Ἰοπι. 

κἩ, 19, 2 Οοτ. χα. 21 (νν]οπρ ἴ]ο καπιθ 

Όωτος νοτάς ατα ἵπ οοππεσίοπ), ΕΡρΙ. ἵν, 

19. Ίο ἀῑποίίοπ Ῥείνγθοπτ {]ιοςε ννογᾶΒ 

15 (πας ἆτανπ Ὁγ ΤΠ ιππαπη, ΥΛΟΠΗΑ. 

Ρ. 151, ---- ἀκαν. (πποτε σεπετῖο) "απα]]- 

ῶοι. ν]ία απϊπιίαια Ἱπιριτίίας: ἀσέλγ., 

ἑρτοίοτνίία» εἰ Ἱπιραιάεπδ Ῥετα]απίία 

Ἰοπιίπίς ἀσελγοῦς (ααἱ π]]απα ν εγθοι1ι- 

ἀίω Ῥιάοτίδᾳαα ταίοπεπα Ἰαβεί), ---- ποπ 

οὐεοαπίίας αί Γωαῑίας Τα ἀῑπίς :” οοπηρ. 

Πέγπι. Ἠαφπ. ἀσέλγεια. ἑτοιμότης πρὺς 

πᾶσαν ἡδονήν, απιᾶ Έτοποε], ΦΥΛΟ. ὃ ΧνΙ. 

ψνἨετο 15 Ἰαΐετ νιονά ἵδ ἀοβπεᾶ ας 

ἐρείι]απος ος Ὑγαπίοη 1Πδο]εποςθ, απᾶά 45 

εοπιεν΄Ἠαί Φίτοηροτ ἵ]παπ «ρτοῖοινίταης, 

απά Ίηοτο πεατ]γ αρρτοαςΒῖης ’ Ῥεϊα]αῃ- 

Πα. πε ἀετίναίιίοι 15 νετ ἀουυίβα]; 

Ἱέ ἀοος ποῖ 8εοπι ποπ Φέλγειν (Ίτεπε]), 

Ῥαΐ Ῥετμαρς {τοπι ἀσ. (5αΏ1είγ) απᾶά ἐλγ. 

οοπποσῖεᾶ ντ ἀλγ. (ἨΏεπ{εγ, Ἠιγσείος. 

γο]. τα. Ῥ. 16), ος πποτο Ῥτουαῦ]γ (Ώοή- 

α]ά5.) ἴΤοπι ἆ Ρτῖν. απά σαλαγ-[σαλαγέω, 

σέλας], ἴε Ῥτίπιατγ άρα Ῥοῖπρ «ἀῑτιι- 
ηθς5,᾽ «{οι]ποεςς,᾽ ἍγΊπετ οὈβεινοΒ 

Ενα Ίο νῖεος Ἠστο επιπηοταῖϊοᾶ πιαΥ Ὦα 

ρτουροᾶ Ἱπίο Ίοατ «ἶα5ςας, ---(1) 2επ- 

ια; (2) ἰάοίαίγψ, πο ππετε]γ ερίτ- 

Πτα], Ὀαξ ασια], --- απα]σαπιαίοπ ος 

ΟὐτίκΠ απ απά Ἠοαίμοπίσπι (1 Όος. 

νι, 7) οοπιρ. Ἀθαπάστ, Γἰαπέίπη, οἱ. 

1. Ῥ. 2435 ποίο (Ώομπ): (5) πιαἰίσα; (4) 

6π0εδ8ΕΔ. Ἓεημ. αἰπαῖ]ατ]γ ἁῑγίάος (επι 38 

ἐρεοσαῖα οοπιπηῖσδα οππ Ῥτοχίπηο, 4ἆγετ- 

βιι5 Ώοαπῃ, αἀνοτδιας ῬτοχίτΏ τη, εἴ οἶτζα 58 

Ίρεαπη, ουἵ οτζ1πῖ τοςροπάοί επαπιογαῖο 

Ππιοῖας Βρίπίας.  Τηοτο ἆοος ποῖ, Ἠουν- 

ενοτ, αρροασ αΠΥ εἰάϊοὰ ρτοοϊείοπ ἵπ {πα 

εἸαρεϊβοκίῖου; Βε, Ῥαα], 45 ΑοιίπαΒ το- 
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3 εἰδωλολατρεία, φαρμακεία, ἔχλραι, ἔρις, ζῆλος, 3υμού, ἐριδεῖαι, 

ΤΙΑΙΚΒ, «ποπ ΙπίοπαϊΙξ ΘΠΙΙΠΙΘΓΗΤΟ οπηπ]α 

γ]δα οτάϊπαίο οἱ 5οοιπάαπα ατίοπα, 5οἆ 

Ί]]α {απέαπι ἵπ οαιῖδας αὐαπάαηί, οὗ 1 

αάθαβ εχοθάιπέ 1]! αἆ απο βοπ 11.) 
ο. 

20.φαρμακεία] ΄ΦΟΥΟΟΥΨ,᾽ ψλνευν 
5 

[πιαρῖα] Ὀστ. ΤΠϊς ποτά, Ἰ]κα 11ο Τμαί, 

ἐνεπεβοίαπ) (Υα16., Ο]ατοπ].), πιαγ 

οἴμες Ιπιρ]γ (α) Ροϊφοπίπφ, α5 «ΈίΠ., 

Ῥοιμαρ5 («οίΐἩ., «Παυ]α]είδαί᾽ [εοπιρατθ 

Αηρ].- αχ. ζἱ6,], αἲ., οἳ (β) Δ0Υ6ΕΥΝ, 5 

Ῥντ. (ΜοιἩ), Οορί. (αΡΡΥ.), Ατηιι, αἱ]. 

Πε {οτπιοτ ἶ5 πο Ιπιρτοῦαῦ]θ ον αοοοιηέ 

οἳ 195 Ιαχίαροβίτίοπ {ο ἔχβραι (566 οχΧ. ἵπ 

Βε]]θιςδη. 1εα. ὑπ ΙΧ Χ. 8.ν., Εχοά. νΙ!, 

11, αἱ.) ; ἴπο Ιαϊίθσ, Ώονήδνατ, 566εΠ15 Ώοτα 

ΏΙΟΥ6 ΡτοῦαὈ]6, ΦΟΣΟΒΙΥ, 45 ἈΤογετ ποίϊοθΒ, 

Ῥεϊπσ ο5ρεςΙα]1γ Ῥτενα]επί ἵπ Αρία; 5εο 

Αος πὶκ. 19. Όπ {πε ει Ώ]εοί ϱοΠεα]1Υ, 

566 Το]ίζ5οἩ, Β 19. Ῥεγολοῖ. 1ν. 11, Ρ. 

265, 5α. Ῥοι]Ἁ ἵπ 1Πῖ5 απ {πο {ο]- 

Ἰονίης πνοτᾶς {]οτα 15 ππιε]Ὦ ναγίαίἴοη. 

Ῥοίννοεπ {πα αἰπς. απάἆ Ῥ]ητα] 10ΥΠῃ5. 

Ἔεο. ΟΟΙΩΠΊΕΠΟΘΕ ἴ1ε εί οὗ Ρ]αγα]5 νῃ 

ἔχδραι; ἴ]πε ἰπσιι]ατς ἔρις [ΑΡΤΙ ; πῃςν.] 

απά (λος [Α 3 ΒΡΙΕ (Ε (Ἴλους); 17. 

(οίἩ.] 8οοπ1, ἨοίΜ6γοτ, {ο Ἠανο {πο οτΙζ- 

Ίσα] Ῥτεροπάεταπ6ς απᾶ ατο αἀορίεᾶ Ὦγ 

1ιαε]πι. Τἱδεᾗ., απᾶ πιοδί πιοάστηπ ος- 

Νυμοί] «ἀἱερίασγς οἱ 

ῬοεἩα {Πί5 απἁ {με αδεοσϊίαίεά 

Ῥ]υτα]ς βεγνίπσ {ο ἀεποίο {πο νατίοις 

εοποτοίθ {ογΠπ]5 ο{ {Πο αὐφίταςί βἶπβ Ἠογθ 

αροοϊῄαᾶ; 568 οΧΧ. Οἱ δυμοὶ ποίϊσρᾶ ὮΥ 

Τιοῦου]ς, 4ασ, 16, Ῥετπ]ματάγ, 14. ΤΠ. 

6, Ρ. 62, απἆ ε5ρ. ἴπο σοοᾷ ποίο ο{ Πεῖη- 

16Ώςη οἩη Ἠιςεῦ. Ιοε[. Πἰδέ, νι. 6, Νο]. 

ΤΠ. Ῥ. 18 εα. Πα πιομπῖηπσ ΟΕ Φυµός, 

α5 Ἱΐ5 ἀετιναίίοι Ἱπιρ]ίος [Φύω, Ά6ΥΛαΡΒ 

οοπηοθοίεά υίἩ ΦάΠΡΟΓ. ἆλιι, « ασ1ἴαχθ,᾽ 

Ῥοιΐί, Είγπι. Εογφοᾗ. ο]. 1. Ῥ. 211], 15 

ποῖ 5ο πΙΟἩ «πηπεοέία Ἠοπηϊπίς αοοτΏί 

οἱ Ἱτασοαπάί᾽ (Τπτπι. Φ/ποΠ. Ρ. 1929), α5 

ἐγασιιαία, οἵ ταίηοθς εσσαάοδεσπέία, ἴ]ιο 

11078. 

τογαίήι » 

Ῥπϊποῖρα] Ἰάσα Ῥοϊηπσ ἴ]αί οἱ «θασοτ ΠΊο- 

οι. {ονγατᾶς, «πιρα]δο;᾽ 966 65Ρ. Τ)οπ- 

αἷάς. Ογαξ. ὁ 479, ---- Ψ]θτο, Ἠονήθυοτ, ἴ]ια 

ἀοτιναΠῖοπ οἱ Φύω ἶ5 Ρ]αιδΙὈ]γ χο[ειτοὰ {ο 

ΘΕ-, οἩ ἴπα Ρτϊποῖρ] ο «βισσοδίίοη Ὦγ 

οοπΐταςί, Τί ενας ἀϊβετς ᾖοπι ὀργή, 

Ῥοί]Ἡ 1π 15 2196, 45 πιοτο βαάἆσηπ (Ίμικα 

Ἱν. 28, Αοίδ χὶκ. 268), απᾶ 1{5 πιαίιγε, 5 

1655 Ἰαδίίπσ (οοπἹρατο Ἰοσ]αδ. χ]νη. 10, 

κοπάσαι ὀργὴν πρὸ Φυμοῦ) ; 56ο τοµς]Ἡ, 

5ΥΛΟΛ. ὃ ΚΧΧΝΙΙ., Ετίίζ. Ιέοπι, Νο]. 1. Ῥ. 

106, απἀ ποίθς ον ΠΕρή. ἵν. 9]. 

ἐριδεῖαι] ΄ οαδαἰζίπᾷα ;᾽ οοπιρατο 87. 

ενν [τερε]]ῖο, εα]απιπία]. Τηα ας- 

ουταίθ πθαπῖησ ΟΓ ἴ]μο ννοτᾶ ἐρίθεία 

αρρααϊς {ο Ἠανα Ῥθεῃ πηἰςδαα Ὦγ πιοξί οἱ 

{πο ο]άετ, απἆ Ἱπάθεά πιοδί ο{ {πα πιος- 

6ΓΏ ϱαΧΡοβΙίοΙς, ὈΥ ννἩοπι 1 15 6ΟΠΙΠΠΟΠΙΥ 

οοππεοίθὰ υ]]ι ἔρις (οοππρατα (βοιπΠῃ:), 

απά απάστείοοᾷ {ο πισαπ «οοπἰθπ{ίο ;’ 

εοπρ. «τίχα, Ψπ]σ. «Ιππίαίοπθς, (]α- 

τοῦ]. 18 ια οίγπιο]ορίσα] «οΠΠΘΟΙΙΟΗ, 

16, ἨΟί/ΘΥοΙ, Ἱπί] ἴμο ἸἨοπιοτίο ννοτά 

έα. ἆαγ-]αῦοτοτ, απά ἔλμοαπσαα 

εἴτ]ες ΙΤ ἔριον (τὴν ἐργαζομένην τὰ 

ἔρια, Ἐ Ἠανοχ. Γοἱοσ. Ῥ. 201, οὰ, Ὀϊπά.), 

ος πιοσθ ΡτοῦαΡ]γ η ἜΡρω, ἔρδω, ἐρέδω; 

«οπηρατθ Τ,οῦοο], Γαίλοοφ. Ρ. 905. 15 

πηραπίης, {Ἠθῃ, ἵ5 (α) Ἰαδογ Τον Λένε; 

«οπιρ8τθ Βηἰάα88, 8. Υ. δεκάζεσφαι; (β) 

Φολεπζπῃ οἱ ἐπέγέσιπσ ΤοΥ ο[ῇσο, « απι- 

Ὀἶίαις :) οοππρατο Ατὶςίοί. ού. ν. 2. Ὁ, Ῥ. 

1902, (οἆ. Ῥε]].); (7) Ἰανέγ-αρίγί, α 

οομίοπ{ίοις αρἰπθ ο {αοίϊοπ; οοπιρατο 

Ῥο]ο]. αρ. ΜαίΠ. ἐρι. ἐμφιλόνεικοι 

πράξεις, απά ΜίορΏ. ΤλςεἈ. Β. ν. Νηοτθ 

{ποτε ἆἴθ α4ἱδο ἴταςθ5 οἱ α τὶσΒί Ῥετεορ- 

Ποπ ο {1 (τας πηραπίῃσ. ΟΌΜ 1]οςα 

() 56οπ15 {ο Ῥε {1ο Ῥτεναϊ]]πσ πιοαπίησ 

ΙΠ {μο Ν. Ἑ,, πετ ἐριδ. ΟΟΟΙΤΒ πο 1658 

ΈΊαπ Τ παρ, απ ἵπ {Πο {ο]]οννίπσ 6ΟΠΙ- 

ῬίπαΏοης; ἵπ Ῥοπι. Π. 8, οἱ ἐξ ἐρι. ατα 

οουρ]εὰ ν(Ἡ οἱ ἀπειβοῦντες τῇ ἀληβδείᾳ, 

απά ἵπ απ{(Ποςῖ {ο οἱ καθ ὑπομονὴν ἔρ- 

ἔριῖβος, 

γου ἀγαφοῦς ἵηπ 2 0οχ. κ. 90, ἐριφεῖαι 

4το οπιπηοτγαίοἁ Ὀδίννοση Φυμοὶ απᾶ κατα- 

λαλίαι} ἵπ ΕΠΙ]. 1, 16, ἐριῷ. 15 ἵπι απ(ἰζΠοςίς 



104 οςΔΙΛΤΙΑΝΒΘ, Οπαρ. Ῥ. οἱ, 

δ / ᾳ 4 51 ΦΦό ͵ ον . ταση 
(χοστασίαι, αἱρέσεις, φφόνοι, Φόνοι, µέχαι, κῶμοι, καὶ τὰ ὅμοια 

- - ιά - 

τούτοις: ἃ προλέγω ὑμῖν, καδὼς καὶ προεῖπον, ὅτι οἱ τὰ τοιαῦτα ) . 

91. φόνοι] Οπιϊοὰ Ὁγ Τἱφολ. η] Ὦ: 17. 335. 90. 7. Τὸ Ῥοπίᾶ, Αρ. 

σαι Νατοίοη. αρ Πρίρῃ., Ίποι.: ΟΥΡτ., ΠἨϊοτοιπ. (ἀϊδάποιΙγ), Απιζζεί., Λας. 

({Η/ασΛ πε, αρρτονεά Ὦγ ΜΗ1). ὓ]ιο αιι]ιοτί{ίο5 {ος λαο ἰοχί ατο ΑΟὈΙΕΡΟ ΣΙ; 

στοαί πια]οτίγ οἱ τηδδ.; Ο]ατοπι., Ῥουτη., ὃ αἱσ., Ἀντ. (Όοι]), Όορι., αἰ.: 0Ἠτγς,, 

Ίιεσά., αἱ]. (1ΐσο., σγἱοφὸ., Νολιοίς, Μεψ., 41. Ώαφφε). Ἴλοδο 5ο ἀοοϊάσᾶ]γ Ῥτοροι- 

ἀοταῖο, ιο οἸαγασίοτίκίίο ρατοποπηαρία {5 5ο ρτούαῦ]θ, απά ο οπιδείοπ ἴπ ἵταπδοτίρ- 
Ποπ, ονἶης {ο (1ο βἰπη]ατίγ πι ννοτάβ, 5ο ν6ΥΥ 1α]γ, ελα ννο ἆσ πο Ἰοδίαίο ἴο 

το5ίΟΥ6 φόνοι. 

{ο ἀγάπη, ἵὈ, Π, ὃ, 18 15 οοπποσίθᾷ γη]ί]ι 

κενοδοξία, απιά ἵπ απ1ος ΠΠ. 14. 16, ννϊ] 

(λος. Ιπ Ἰσπαί. 1λιαᾶ. δ, ἐριὃ. ἵ5 

ΟΡΡοδεᾷ {0 χριστοµάδεια. 19 νγου]ά εἶνας 

5η {]αί 1Π αἲ] ἔλοξο Ῥαδδασος, νΤἩ {1 

οχοερίίοη Ῥετ]αρ οἳ Ἠοπι. 6. ο, απᾶ 

Ῥ]]. 1. ον---- Ντο {1ο οοπίοσέ Ροϊπί8 

1655 {ο ρατίγ-ερίτιέ ἴ]απ {ο {1ο οοπίθ- 

Μἰοιδπεδδ Ἱν βὶνοδ 15ο {0 (560 ποίθς 03 

αλ. Ἡν 1 Τραποί.) ----ἴἶια πηθαπίης ΟΕ 

ἐριδ. ἱ5 {αἶχ]γ εογοτοὰ Ὦγ ἴπο ἀοβηϊίίον 
οἱ Ετζ, 5 «βπηπια Ἱπν]ά]α Ῥοείοτο ἵπ- 

οἶαξα. Ῥτοσ]ϊν]ίαξααο αἆ πιασλΙπα(ίοπος ;᾽ 

5οο Ἠήο]κοτί ον Ποπ. Ἡ. δ, απᾶ οδρ. 

Ἐπίσ. ἨκοιδΙς ΟΠ ἔριδος, ἐριδεία, ἐρι- 

Ῥεύομαι, Οοπιπι. οι. Τίοπι. οἱ. 1. Ρ. 149 

εα. 

«αν ἱδίοηκ, 

διχοστασίαι, αἱρέσεισ] 

αγέίοδ, ο «ρίαπᾶῖης 

αρατί ̓  (οοππρ. (νὶβείαρεοῖς, οἵἩ.) απἀ 

ἀἰνίδίοις (Ἠοπη, χγὶ. 17) ἱππρ]]οά ἵπ ἴλε 

{οτππετ νοτᾶ, Ἰεαᾶῖπς παϊιτα]]γ {ο ἴμο 

πποχθ ἀείετπηϊπαίο ο]ιοῖσο (’ εἸοσίῖο ρτ- 

βετίπι αἀἴδαρ]πα ουαάαπι  Ἀεμοίς) 

εχογοῖςοᾷ ἵπ 1ηΠο {ογπιαίίοη οἱ {πο ]αΐΐει; 

οοπΏρ. Τ]ιθορΗ. απᾶ Ῥασσο {π ἴοο, 

2]. µέβαι, 

γευεΠἴπιρς,᾽ 

κῶμοι] “ἀγιΛλοππεδδ, 

ἑαὐτιοίαίος, ΟΟΠΙΘΒΦΑΓΙΟΠΘΒ,᾽ 

ὙΥα]ς., Οατοπι,: πε Ἰαίίο Ὀσῖης {πα 

ΊΠΟΤΟ σοποτίο απᾶ Ἰπο]αβίνο, {ο ὙνΠὶς] 

Έιο ΠΟΓΠΙΟΣ Ὕνας {ο δια] αοοοπιραη]- 

πηθηί, Όπ. πα ποσιτηα] κῶμοι (τὰ 

ἀσελγῆ καὶ πορνικὰ ἄσματα, συμπόσια, 

Ἠοδγο].) οἳ Ίνα αποϊοηίς 9ος β0Ἠνγα7. 

σε Οοπιίας. Ταέ., Α]ιάονξ, 1744, Ἠν ο]εκος 

ἵπ ᾖ{ασοῦ8, Ῥλεοδίγ. 1. 2, Ῥ. 902 κ. 

απά οἩπ {πο ἀαιναῖοι οἳ ἴε γοτὰ 

[αρΏΥ. οοπποσοίοᾷ γη] κοιµάω, απᾶ 

Ίοπι α τοοί κι-] ἨΏοπίογ, Ἠγιωσείεα. οἱ. 

π. Ρ. 100. ἃ προλέγω ὑμῖν] 

ἑαὐοιμέ ολο] 1 {εἰ Ίγοι θε[ογελαπά , 

εἴ]ιος 6 Ρτάπιοποθο, ῥτίαδπατη νοπ]αί ἀῑςς 

τοϊτ]θι{1οπ1ς, εἶνο Ἰαά1οῖῖ, απ θπα Ἠϊο Τοδ- 

Ρὶαῖε, Ἐδι., ος πΏοτο ΒΙΠΠΡΙΥ, «Ργσαΐσο, 

απίθ εγοηίιπι, Ῥοησ.; οοπιρ. 1 Τηοες, 

11, 4, Τε 15 ποί 1ΙΘΟΘΑΡάΤΥ ἴο τείετ ἃ ἴο 

πράσσοντες, 85 8Π αοο8. ἀογινεά Ὦγ αἲ- 
ἐπασίοπ. {ΤΟΠ 1ο αοσι15, οὐ)εοέί αξτετ {λαί 

ν/οτά (Ῥομοῖῖ, ΟΙ51,} νε οτάίπατγ εκ- 

Ῥ]απαίίοη, ’αιοᾷ αλπεί αἆ εα ας, 

(6απιετατ.), Ὀοΐπς Ῥετ[οοί]γ εαἰἰ5[αοίοχΥ. 

Τη ΑΙ1Ο] 64565, ἴ]ε τε]αίῖνο 15 τοα]]γ ρον- 

οτπεά Ὦγ ἴ]ο Βπὶίο νοιῦ α5 α ερεσῖο» οί 

ἑᾳπαπ(α(ἶνε” αεοαδ.; 185 Ῥτοπιίπεπςς ἴπ 

{Ίο δεπίσποθ, απᾶ αβρη. αὈξο]αίο τιδο 

Ροῖπς ἀοξίσπεά {ο σα]] αἰτεπίῖοπ {ο ἔ]αί 

οἳ νίοἩ ]νε (]οιισ]έ ος ααίῖοι Ῥεϊποϊ- 

Ρα]]γ {πτηδ: οοπΙρ. ο. ΥΠ, 64, απᾶ 

5οο Ῥε]μοιιετ]. γέ. ὁ δ. 4, Ῥ. δδ. ῬάςἩ 

ΑοηίθηΏςθ8 ο[οπ Ίπγο]νο α α]σῃί, Όις 

Ῥοτ[εσί]ν Ιπτε]]σῖν]ε, απασο]αίποπ 56ς 

Ἐπιχ. Ποπι. νἰ. 10, Ὑοἱ. 1. Ῥ. ὁ9ὃ, απά 

6οπηρατθ Ποίος οπ ο]. Ἡ, 20. 

καδὼς καὶ προεῖπον] “αν Ι αἶδο 
{οῖᾷ Ίγοιι Φοε[ογελαπᾶ, 5ο. οι 1 Ὕνας 

νη(Ἡ γοι ; ἴ]ε καὶ ἄΡΡΥ. τοπαϊπάῖπις ἔ]λεπα 

Όλαί ἴ]οβο Ὕγοτο ννατηίπρς πο Πον’ {ο 

Ώνετη. Ἔ]ο ρατίῖο]ο ἶ5 οπαεεεὰ ἵπ ΒΕα: 

Απο, 1)επιῖά.: 0Ἠτγ8. (1), αἲ, απᾶ 

Ῥτασ]οίοά Ὁγ 1ιαολπει, Ὀαί τσ] τε- 

ἰαϊποα α5 Ρατί ο {Ίο {εχί Ὦγ πιοδί τεοεπί 

οάϊτοις, ἴ]λο οχίοτπαΙ ονιάσποορ ἵπ 15 [8- 

γος [ΑΟΡΕΣΕΚ; πεατΙγ αἲ] πηδ., απά 
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πράσσοντες βασιλείαν Θεοῦ οὐ κληρονομήσουσω. ' ὁ δὲ καρπὸς 
τοῦ Πνεύματός ἐστιν ἀγάπη, χαρά, εἰρήνη, µακρονυµία, χρηστό- 

ποδί Ἐν.» (Ἴσπι,, 0ἨΤΥ5., ΊΠεοά.] Ὀείπς 

5ο ρτοαί]γ Ῥτοροπάσταπ{, 

τοιαῦτα) δμο] ἐλύπρ αἳ έλαβε, « αἰἲ 

δτιο]ς {λζγι5.᾽ 

τα 

πο ατίῖο]α γηΙί] τοιοῦτος 

ἀοποίος α Ἰκποννπ Ρ6ί5οή ος {λίπα, ος {πο 

πνΠο]θ οἼαδς οἱ 8ιιοἩ, ας ποῦ απ Ἱπάθ- 

Άποά Ἱπαϊνιά ια] οί οἱ έ]ο εἶα58; α5 ἵπ 

επαί. 0356 τοιοῦτος ἵδ απατίἩτοιςδ; 5686 

Ἰὔλπες οἩ Χαπορῃ. 1Γεπι. 1. δ. 2, απᾶ 

Ἰτῆσοτ, αργαελζ. ψ 60. 4. 6. 

βασιλ. Θεοῦ οὐ κληρον.] :δλαζῖ 

γιοί ὑπλεγίέ ίλε λἰπφάοπι οὗ ἄοά; οοπιρ. 

Ἐρῃ. ν. ὄ, κ Ἠθγο γν 6ᾳ ια] ῬογίποποἙ 

{1ο ἀεσ]αταίίοη 15 πιαάς οῇ Ῥτοβοηί (πι, 

Όη {ιο πιοαπίης οἳ {πο ἱπο]ηδίνο ἴθγπι 

βασιλείαν Θεοῦ, ---- αι ἸΚϊπσάοια ανν Πίο] 

πας «οπηρ]είε]γ οραὈ]ϊσ]εά αἲ {Πο 4β5οθῃ- 

ΒΙΟΏ (566 ᾖαζκεοῃ, 6γοεᾶ, κ. 45. 9), οἳ 

ν/ἨΙο]Ὦ ΟἨτὶςί ἶ5 {μα {οιπάστ, απά ΟἨτῖςέ 

(απά οά, Ἐεν. χἰ. 16, κ, 10) 1ο 

ϊηπς, απά οῇ πΥῬίοἩ {Πο ἔτας ΟἨτῖκίαπ, 

ενοη ν/Πῖ]α Ἠοτο ο οαπίἩ, ἶ5 α βιΏ]ασί, 

βεο ϱ5ρ. ο]ιοῖς, Βεγργεά. Ῥ. Τὸ α., 

Ῥαποτ, Οοπιπεοηέ. Τλεοί. 1. Ῥ. 107 8α., 

Ἠεεπιε]καχ]ς, Λοέίο τῆς βασ. κ. τ. λ. 

(Απιςί,. 1899), απά Τε εοπηπιοπί ο 

Έειςς, Τλέο. ΟΛγόέ. πι. 4, Ὑοι. . Ρ. 

160 εα. Όπ ἴί ἀἰδποίοη (ννΠοίπος 

εἴπ 6θηδιι ἐπίέίαζἑ ος ᾖγιαζί’) Άοπα {λα 

πιοτε ϱο]]εοίῖνε α1ᾷ, 5ο Το βαΥ, ]οοα]ἱζεᾶ 

ἐκκλησία, 566 Βίας, Ερῆες., Νο]. 11. Ῥ. 

2035 εα. 

22. καρπός] «]γωέ, τιαδοᾶ αΡΡΥ. 

ση α εἰσπίβοαηέ 1θίοΓ6ηςΘ {ο {Πο οἵ- 

σαπίῖο ἀευεορπιοπέ Ίτοπα {Παῖχ τοοί, ἴ]πα 

ρίπέ (Ο1ΡΗ., Ῥ]οοπι.); διὰ τί δὲ καρπὺν 

καλεῖ τοῦ Πν.; ὅτι τὰ μὲν πονηρὰ ἔργα ἐξ 

ἡμῶν γίγνεται µόνον: διὸ καὶ ἔργα καλεῖ 

τὰ δὲ καλὰ οὐ τῆς ἡμετέρας ἐπιμελείας 

δεῖται µόνον, ἀλλὰ καὶ τῆς τοῦ Θεοῦ φι- 

Ττ 15 Ῥοβεῖῦ]ο {παί 

πο πιατκοά ἀῑδιποίίοῃ τηαγ Ὃςδ Ιπέοπάεά 

(31εγ.), 5611, α5 καρπὸς ἵ5 ποατ]γ α]νγαγς 

πβεά ὮΥ Βί. Τα] επ ὀοπαπι Ῥανίεπι 

λανῶρωπίας, (0Ἠ1γ5. 

(Βοπι. 1, 19, νἰ. 99, αν. 28, Ἐρῃ. ν. 9, 

ΛΙ. 1, 11, 29, ἵν. 17), απά 5 ονοη Ιπ 

Ἔοπι. νΙ. 91, ννηογο 16 ἶ5 τιδοᾶ ἵπ το, {ο 

ευἰῖ ΝΟΥ], {ο 5Π1ο πηθαπίπςσ (4 ναί 

Πϊις ἐν 6. «να τοα]]γ Ὀαεποβοία] τοβι]έ 

Ἠαά γο,᾽ οἵο.) αρροαι5 {ο Ὄο Ῥτοδεγνοά, 

16 ΠΙΔΥ 5α{6]γ Ῥτοδς {πο Ρεου]ίαν πθαή- 

Ἰησ απ εἱρπίσαποο οἱ {16 ἴθιπα ; 566 απ. 

εκεσ]]επί 8οΓπιοπ οπ ΤΠί5 {εχέ ϱΥ βαπ- 

46Ι5ΟΠ, Δ6Υηι. ΧΥΠ. (αἆ Α].), Ῥ. 694 

βᾳ. (1ιοπᾶ, 16809). ἀγάπη, 
χαρά] ' ἴουο, ο: ἀγάπη, ἃ5 Μεγ. οὗ- 

861νοΕ, είαπαἶπς αἱ {πο Ὠσθας, α5 {Ίο πιου- 

ης Ῥτϊπαῖρ]ο οἱ αἲ] ἴπα τοδί (6οπιρατα 

1 0ος. χἠϊ, 1 5ᾳ.), απά χαρὰ {ολ]ονίης, 

85 ἴλαί ερεοῖα] σἱ{ς οἱ ἴπο Βριϊ6 (6οπ1Ρ. 

1 Τ]οςς. Ἱ. 6), νΠὶεἩ οισΏέ {ο ο {πα 

Ῥειναάίπς ρτϊποίρ]ε οἱ ΟΠαϊδίαπ 16 

(ΡΠΙ]. 1ν. 4); οοπηρ. Ώευςς. Το]. 6Λγέέ. 

Ιγ. 18, Ὑοἱ. 11. Ρ. 202. εἰρήνη]| 

έραασε;᾽ ποῦ 59 ἨΙΙΟἨ ᾖσγο ἵπ τα. Το 

Ῥοασς ψίἩ ἄοά (ῬΠΙ]. {ν. 7, 566 ποίθς η 

ζοο.) α5, ἵη αοοοτάαπισο ΥηΙἩ {πο αβεοσἰαίεά 

απᾶά ραχίαΙΙγ οοπίχαδεᾷ ἴοιπις ἔχβραι 

κ. τ. λ. (νετ. 20),--- Ῥ6ᾶοθ ἨΝΙἩ οπ6 

αποίηΏοσ; οοπιρατο 1 Ίμοςε. ν. 16. Οπ 

{πο πιθαπῖηπςσ ΟΕ µακροδυµία (οἴοπιοπέζαν 

ααᾶ Ίτα {θπιροταης ἀολείαπαη πο. δεα(Ιπι 

νἰπάϊοες, Επι. Ποπι. Ὑοᾖ. 1. Ῥ 98), 566 

ηοίες ον Εγή. ἵν. 3, απᾶ {ον 15 ἀῑξίῖπο- 

Ποπ {τοπ ὑπομονή, ποῖθς ον. Οοὔ. 1, 11. 

χρηστότη», ἀγαθδωσύνη] !'Όεπευ- 

οἴεπσε, «Οοοποβ. Ἴμεδο νοτᾷδ ατθ 

ΠΘαΤΙΥ ΑΥΠΟΠΥΠΙΟΙ5, Τ]α {ογπιε; (46- 

Άπεα ἵῃ [Ῥ]αίο] Ώε[. 412 Ἐ, 5 ἤδους ἁπ- 

λαστία μετ εὐλογιστίας) πιαγ ῬοΏαρ5 

ἀοποῖα {]αί Ῥοεπενο]οπεςρ απά 5Υ/οοίπο58 

οἳ ἀἱδροδίίῖοα  («Ῥεπϊσηί(ψ, α., 

Ἐποπι.) νε πάς 1985 ερ]οτο απᾶ 

εχοτοῖδε ἵπ οἱχ ΙΠίΘΓΟΟΙΙΡΟΘ ΥΠ] οΠ6 

αποίἩες; οπΙρ. Τε. 11. 4, νηοις 1 15 

Ἰοϊπαά νηϊ(Ἡ φιλανθρωπία, απά 50ο ΤΠίπ, 

ΦΥΛΟΛ. Ῥ. 140, Ῥ]απο]ς, Οοπιιονέ. Τ]οοί. 

Ῥατί 1. Ῥ. 197, απά Ίο οἰίαίοη {10η 
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της, ἀγαβωσύνη, 

{οτοπης ἵπ Ττοπο], Υπο. Αρρεπᾶ. Ρ. 

1986 (ο. 1). ο λα Ἰαΐτοτ (ἀγαν.), 

α. βοππονν]ας τατο ννοτά ((ποιιβ] ο6οΙΓ- 

αίης ἵπ ἴητορ οἵμος Ῥ]ασος ἵπ δι, Ῥαι]5 

Ἐργρ. Ἠοια. αν. 14, Ἐρ]. ν. 9, 2 1658. 

1, 11}, 86ΟΠ15 ΠΠΟΤΘ {]απ ἡ ἀπηρτισμένη 

ἀρετή (Έ ανοτίπας, Ζοπατας) ος θνε, 

ἑαπἰπηί αἆ ορια πῶς Ῥτορθηςίο 

(ἄοπι, οπ Ποπι. κν. 14), απά πιαγ πο 

ΠΙΡΤΟΡΑΡΙΥ Όδ οχίοπᾶοά ἴο (]αί «ρτο- 

Ῥεηδίο᾿ 45 οχλ]ρι(οά Ιπ αοξοπ, ἴ]ε Ῥτο- 

Ῥεηδίοπ Φοίᾖι {ο τιοῖ απᾶ ἆἄο Ὑνηαῖ ἵΒ 

6οοὰ: 5εο Φ6τ, Ερλοεδ. Ν οἱ. Ἱ. Ῥ. 206, 

απά «οππρατο Ῥισος, Τλ68. Ἠ οἱ. 1. Ῥ. 16. 

γιο. 1άοα οἳ «Ὀοιπία]ηοςς, ἈΝολοπι. 

Ἱκ. 20, ἶ5 ποορβκατί]γ Ιπο]ιάσά, Τί πιαγ 

Όνας Ὄο ἀἰξιπσι]κλοά {ποπι ἴ]θ ΒΟΠΊΘ- 

πνλαί Ἰαΐο ννοτὰ ἀγαδότης (1ου. Λη. 

Ῥ. 900), Νίο] ταίπετ ἀθπιοίο 6 ροοάπορς 

1π 15 6δδεποθ, απᾶά ἵδ ἴλαδ ΟΟΠΙΙΠΟΗΙΥ 

τδοᾷ 1π τοίοχοπςθ {ο ο, 

τις] Γαλ, πο πιοτε]γ “Πάε]ιίας, 

νετασϊίαν ἵπ Ῥτοπηϊβοῖς᾽ (ΑΊοπ. αρ. Το. 

δν ὃ. 6, " σοοᾷ [αλ (Μαμ. κχκΗ, 

25: Τε, Π, 10, πίστις ἀγαθή), Ὀιί ἐγιιδέ- 

πεδδ (Ο0οπγὺ.), {αϊ(]ι ἵπ (4.ος”5 Ρτοπηίςος 

απά ποτοῖθ απά Ἰονίηπς {τιδί {οναγας 

πίσ- 

ΙΠΘΗ; οΟππρατο 1 Οοτ. ΧΗ. Τ, πάντα πισ- 

τεύει, Ν οτε, Ἰ]κα µακροβυµία ἄπά χρησ- 

τότης (νετ. 4}, Ιξ βίαπάΦ 45 9ης οἱ {λα 

οιατασί(οτῖεῖο» οἳ ἀγάπη. 

25. πραῦτης] πιθεπεδθ, “πιοᾷθς- 

αα, Ὑαις. ἜΤ]μο πραῦς ἵ ἀοβηοά ὮΥ 

ΤΙππαπΠ, 8/ΛΟΛ. Ῥ. 140, 88 «ΤΩΒΗΒΙΙΘ- 

{15, ο αἱ «0110 ΑΠΙΠΙΟ οπηπία {οτί (8απ/ί- 

ο )ιέᾳ), οοπαρατο Ατὶρίοί. ΕΛ. τν. 11. 

Τ5, Ἡονγονοτ, 56οΠΙ8 ννἨο]]γν ἱπβι/Π οἶθηί; 

ἴλο Ολη ἐκέίαπ ρτασθ ΟΡ πραὔτης ἵ5δ πο 

ΊΊΘΤΟ σοη{]εΠθ55 ΟΥ ἀταραξία, (τὸ δυσκίνη- 

τον εἶναι πρὸς τὰς ὀργάς, Βίου. Εἰογίῇ, 1. 

18), Ὀαί αΡΡΥ. ἀοποίος α βα0πηϊβεῖνοπθς8 

{ο (ο αἲ οί αδ ΊΠΗΠ, απᾶά πιαγ Ὃθ 

ἀἰδαπσι]κ]οά Τοπ ἐπιείκεια 35 Ἰανῖηπς 

15 οοαΐ ἵπ ἴ]α ἴππες βρἰτί, νν]ή]ο {ιο 

ςΑΙΑΤΙΑΝΕΒ, ΟπΑ», Ὁ, 98. 

,. Ὁ' πραὔτης, ἐγκράτεια' κατὰ τῶν τοιού- 

Ἰαίίοτ β8οογκς {ο οπιυοάγ δα] ἵπ ασ; 

φοο Ίτοπο]ι, Δ/ΛΟΛ. ὃ κια. 16, απιά ποίθΒ 

ον οἱ. ΠΠ. 12. Ότπ νο οτί]λορταρ]Ώγ 

πραότης (αβρή. λα πποτο Ας Ίσσα, 

Ἐ]οι. 1εα. Ῥ. 956) Οἵ πραύτης, Ο6ΟΠΠΡΗΤΟ 

Ίωοῦος]ς, 1’ λγήπ. Ῥ. 409. ἐγκρά- 

τεια] "{επρεγαπος, πο οκοτοδο οἳ 

οοπ/το] οὖος Ρα55ίοηΏ5 απ ἀοθίτος; 00ΠΙ- 

Ρατο Λος χχίν. 2ὔ, 2 Ῥει. 1. 6; ἐγκρ. δέ 

ἐστιν ἀρετὴ τοῦ ἐπιβυμητικοῦ κα» Ἶν 

κατέχουσι τῷ λογισμῷ τὰς ἐπιδυμίας ὁρ- 

µώσας ἐπὶ τὰς φαύλας ἡδονάς, Βίοῦ. 

Σογῦῖ, 1. 18. Τι ἵ ἀῑκαρι]κ]οὰ ὮΥ 

Ῥιος. Ἱμαστί. {ΤΟΠ σωφροσύνη 35 Ἱππρ]γίης 

α. οοπίτοὶ οΥετ {ἴ]α δίγΟπΦΟΥ Ῥα5δίοΠΒ, 

ννηεγεας {1ο Ἰαΐίοτ Ἱππρ]ῖο α «ε]/-γορίιταϊη{ 

ἵπ ναί ἶ5 1659 νε]Ἰοπιεπί; ἡ σωφροσύνη 

ἠρεμαίας ἔχει τὰς ἐπιθυμίας, ἡ δὲ ἐγκρά- 

τεια σφοδράς, θιίά. νου. 5. ν. Νοἱ. 1. Ρ. 

1196 (ο. αἱδ). Ἔπε αἀάῑίοι οἳ 

ἁγνεία (ΏΙΕΕα); Οατοπ, Ὑπ]ς. [πο 

Απηζηςς Ῥα8., α].] ἱδ τρ] τε]εσῖεᾷ Ὦγ 

ΑΡΡΥ. αἲ] τουρηπί εἀ1ίοις, 

τοιούτων) ' αἲῖ διιο]ι {λα ,᾽ πο τηαβο. 

(Τ]εοᾶ.), Όιέ 5 566Π15 πιιιοἩ ΠΠΟτΟ παί- 

γα], απά 5 ῥογΆαρ ειρποειοὰ Ὀγ Τα 

ατί, (Ο151.) ποιά. ἵπ τείοτεπςς Το ἴ]ο ρτθ- 

οοάΐπς νἰτίαθδ; «οπιρα8το ἴ]ο εοπιογγηαί 

Ῥατα]]οὶ Ραςραρο, Φίοῦσρις, ο. 18, Βη., 

τῶν 

ἀκολουβεῖ δὲ τῇ ἀρετῇ χρηστότης, ἐπιεί- 

κεια, εὐγνωμοσύνη, ἐλπὶς ἀγαδή, ἔτι δὲ 

καὶ τὰ τοιαῦτα. Ῥτοννπ)5 ατσιπιοηί (Ρ. 

907). 15 οοτίαϊη]γ ποί οοπνἰποίης, ὁτοι- 

ούτων απά τοιαύτων, --ᾱ ΟΗΤΙΟΙΒ ΟΥΟΓ- 

εἰσ]ηι, οὐκ νόμος] 

6 έλεγο ἱ8 γι (οοπάςΘΠΙΠΑΙΟΣΥ) ᾖαιο.. πε 

οχρ]απαῖοἨ 26 πιοἰοδίπ, "{απίαπα αὐθδε 

τι! 198 Ἱορὶς Ἀ]οδαΐσαρ {θττοτος εἰπί πιοίι- 

οπᾶ1, αέ ροίἵι5 Ώοο εἶπί ρταίἰ, Πκοδοηπῃ, 

(ατοὰ Ὦγ Έτοννπ), ἵδ ποῖ εαἰἴς[αοτοτγ. 

ὃι, Ῥαι] ἆταννς α οοπίταςί Ὀθίννεοπ {ἴμο 

Ἱορα] Πιάστησπί απάοτ ννλίο] 11ο {οσπ]ος 

οἶαδς Ίαγ, απά {πο ᾖπορθάοπι [Τοπ 1 νΥἨίοἩ 

Όιοδα νο ατα Ἰεά Ὦγ ἴπιε Βρίτί 6ΠΙΟΥ ; 

ἔστι 
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των οὐκ ἔστιν νόμος. οἱ δὲ τοῦ Χριστοῦ τὴν σάρκα ἐσταύρωσαν 

λ Αα / Ν α 3, / 25 . ο) / 

σὺν τοῖς πανδήµασιν καὶ ταῖς ἐπιλυμίαις. εἰ ζῶμεν Πνεύματι, 

94. τοῦ Χριστοῦ] Τίδολμ. αάάς Ἰησοῦ νὰ ΑΒΟ; πι; Οορύ., Ῥαλίά., 1. 
(0οἱ]α) ΟΥτ. (οἱἵοπ), ΤΏοτοίἩ., Ἔα5., Ῥτουορ., Ὁσαπη,, αἱ. Λαρ. [Γασλπι.]. Τηα 

εχίοιπα] αιϊλογεῖος {ος ἴ]ο οπηἰδδίοπ ατα ΤΕΕ (Εά αὖά εντες, 56Ι]. οντες) ; 
γι]ς., Οἶατοπ., Ῥγτ. (Ὀοί1), ἀοἴἩ., Ασπιις 0Ἠ1Υ8., Τηοοβσταί, Ῥβοιιά- Α{Ι., αἱ.; 

ΥοΙΥ πΙαΠΥ ]αῦ. ΕΕ. (Ἴοο,, ἀγίοδὺ., Φολιοῖσ, «4.). Ονίηρ {ο πε Ἱπιροτίαπερ ΟΕ 
ΑΕΒΟ, ἴἶνο εχίετπα] ονϊάσποςθ ΠΙΥ ῬογΏαρς Ὀςδ οοηβιἀστοά δΗσΗίΙΥ ἵπ {Ἀνοτ οῇ {πα 
αἀάϊβοπ; πα οχγἀθε, Ἠονήενατ, 5 5ο απαδααὶ (Πρη. 11, 1, Οο]. 1. 6, Ὀας ἵπ Ῥοῦλ 

ν(Ἡ ναν, τοαζίπσς), απά οχίετπα] ενίάεποο {ος απά αραϊηδύ 5ο πεατ]γ Ῥα]αποσά, εαί 

ννε ἀεοῖάς ἵπ {ανοχ οἱ ἴ]ε βΠοτίει τοαάἶπρ. 

«οπηρατα Ῥι]], Ἐγαπι. ΟεπιδγΦ, Χνπ. 16, 

ὙνἨεγθ, Ἠούνενθτ, {ης πηβδο. ΙΠίατρτ. οἱ 

τοιούτων 15 αἀορίεᾶ. 

24. οἱ δέ] «Νοιο έμει ,᾽ 5ΙΙΡΊΙΙΥ οοπ- 

{παρίεά αρρ]οαΏῖοη ο6 {πο γΥΏο]ε {οτεροίπς 

ρατειι]αῖς {ο {πο ερεοῖα] ο85ε οἱ (Ἠτίς- 

Ώππς, δὲ ποί Ὀείηπρ βἴπιρΙγ οοππια(ῖνα 

(ΑΛ α{]λ.) πος γεί τοδαπιρίῖνε, ἵπ ταβ. {ο 

νοχ. 16 (Ώε Ἠγ.), ος {ο νετ. 15 (Βεηρ.), 

Ῥαΐῦ αἰπιοςί αγ]]οσϊςίϊᾳ, (Ώε αρρ]ἰσαίίοη Το 

Οµτίείαπς {οτπιῖπς α οτί οἳ Ῥτασίῖσα] 

εριοροβί{]ο πΙΙπος” {0 {1ο {οτοροῖης ϱΤΟΙΡ 

οἱ Υ6:565. ΤΠα οοππθοίοη ο {πα πΠο]ε 

Ῥαταρταρὴ, {Ἠεῃ, {ΤΟΠ νετ. 16 αΏρεατβ ἴο 

Ὀρ ας {ο]]ονς:---«Τπαο Θρϊπί απᾶ {μα 

Ώος] ατα ϱΟΠΙΤΑΣΥ {ο εαςὮ οίποτ; 1 {πα 

ΏοαξΏ Ῥτονα]], πΠαΠ ἵ5 ρῖνεπ ον6Υ {ο αἱ] 8ἱΠ, 

απά οχκο]αάσά {ποπι ἴπο ΚΙπσάοπι οἱ ἀοά: 

1 το Θρίπό Ὃε ἴπο Ἰεαάίηπς ῬεϊποῖρΙθ, 

πηαΏ Ὀτίπρς {οτίΏ σοοᾶᾷ Ειΐ5, απᾶ ἶ5 {ερ 

Ίοπι {Πο ος ΟΙ {πε Ίαν. ΊΆοιο ἴλπο 

ἀῑδιπρυϊκηῖησ {εαίατο ο{ {με ίταε Οητίς- 

Ώαπ ἶς {πο εγαοϊβχίοπ οἱ {μα Πρθδί; οἩ- 

ΒΕΩΙΘΙΗ{]Υ, α5 πιαςί Ὀ6 οὐνῖοις {ποπ ναί 

ηας Όθεη καἶά, πο Ἠνίπς ἵπ απά Ὀείηπσ 

Ἰοεὰ Ὦγ {πο Βρὶτι ; 9ο Ἠήο]κοτέ ἴπ ζοο. 

ἐσταύρωσαν] 'ογιοβεᾶ, βοῖ]. ν/πεπ 

{Ίλεγ Ὀεοαπιο ΟἨτίείαπς, απά Ὦγ Όαρ- 

Ώδπα Ὕνοτο παπϊθεά να ΟΠτῖεί ἵπ Ἠίς 

ἀεαῖ; «οππρατοθ ΊΏοπι. γΙ. ὃ. Τπουρ]Ἡ 

{π]ς είμ]σα] ογασϊβκίοη 15 Ώοτο ἀεείσπαίεά 

85 απ αοῖ ᾖαδέ (οοπιρατο Ἠοπῃ. γΙ. 6, ὁ 

παλαιὸς ἡμῶν ἄνδρωπος συνεσταυρώΦη), 

1ΐ τοα]1γ 15 απ πιὰδί Ῥε α οοπἰπαῖπς αεί 

35 Ὕνε]]; «οπιρατο Ἠοπι, 1, 19. ΤΠί8 
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Ἡονήθνογ {πο αοτ., Ἠ 15 δια] απᾶ 

Ῥτορογ {01606, Ίθανας αππούϊοεά ; 16 ἰππρ]γ 

βρεοΙβθΒ, ἵπ {πε {οτπη οἳ α ρεπετα] {τια(ῃ, 

ἴλε αοΐ α5 Ὀε]οπσίης {ο {πε ρα»ί, ντλοιις 

α{Πχπιίηπσ ος ἀεπγίησ ΑΠΥ τείετεπος {0 

ια Ῥτοβεηί; 566 Ἐτίιζ. ὧο 4ο}. Ἠἱ, ρ. 11, 
ποῖθ οπ 1 Τή68δ. Ἡ. 16, απᾶ «οπιρατθ 

ΒΟΡΠ. 4ΐσ. 1918 (15 1πε) ἐδίδαξαν, 

οἩ. ΥΥΠΙεὮ εκ ταεπιατ]ς5, «ΠΠΙΠΙ ΘΧΕΠΙ- 

Ῥίαπα, αποά αἰᾳπαπᾶο ενεπετῖέ, {απ παπα 

ἹΟΥΠΙα Ῥτοροπίζυχ : 966 αἷξεο Ῥεμππα]{ε]ά, 

5ι/πέ. ᾧ 60. 2, Ῥ. 128. Τη α]] ιιοἩ 68868 

ἴπο τοριι]αχ τείετεποθ ΟΓ {με {εῃςε {ο ία 

ραδί πιαγ ὃε 7οὐέ ἵπ 11ο Ἱκϊπαᾷ ο( ΒΙΠΙΠΙΑΤΥ 

ν/αγ 1π υΥΠίοὮ {πε ααίῖοπ ἶ5 ίαίεὰ, --- ἴ]ιε 

βοτί οἳ ἀπιρ]ιεά ἀἰξπιῖςεα] ο{ έ]πο 5αῦ]εοί, 

απᾶ Ῥρτουθάπτε {ο εοπιείΠῖης {65ῃ: 6ΟΠ]- 

ρατο Ώοπα]άς. 4». ὁ 458. Όπ {πα 

νῖτα] (σαἩ, πα ουν οτιαοϊβχίοη οἱ {πο 

ΠΕΡ] ἶ5 Ἱπο]αάθά απά Ιπγο]νεὰ 1π (]ιαί οἱ 

Ἠϊπα νηίἩ ννΏοπα Ὕνς ατα ἸαηΙζεᾶ, ΟΟΠΙΡ. 

Ὀριοτῖ, Πιενγδ. τα. 1. Ὁ, Ῥ. 202 8ᾳ.: απᾶ 

ΟἨ {πο ν/]ο]ε νοτςο τοα {116 σοοᾷ ΒΕΥΠΙΟΠ 

οἱ Βου{Ἡ, Φεγπι. κχιπ. Ὑοἱ. τν. Ρ. 958 

Βα. (1ιοπά, 1849). 

26. εἰ (ῶμεν Πνεύματι] «ΙΓ τοο 

ἷυο ὃψ έλε Βρίγίέ ,᾿ ---- 61, 45 α πιαίίετ οἳ 

{αοί (566 ποίθς οἩ σἩ. 1, 9), να ζζυο (επι- 

Ῥ]ιαίΙς) Ὦγ {πο οβΊσαογ απά ορεταί(ῖοη ο 

τπο Βρϊτίς; αβδιπιρίῖον παίπτα]]γ ατρῖης 

{οπη {Πο ρτεοθάῖπσ ἀθο]αταίῖοη οἱ οτιιοὶ- 

ΕχΙοηπ ΟΕ {πο ορροδίπσ Ῥτιποίριθ, {1ε 

Βος]; «οηθοαίὰ ἵπ Ποπιϊπίριας ΟἨτίβααπῖς 

τῇ σαρκί, Ἠθοθβδο ορ ἵπ Ππάστι γ]ναί 

ΒΙΠΙ(116 γἴπα θοτο οχδοταί τὸ Πνεῦμα, 



1058 

Ηνεύματι καὶ στοιχῶμεν. 

6ΔΙΑΤΙΑΝΒ. ΟπΑΡ. }. 26. 

3) μὴ γιώµεδα κενόδοξοι, ἀλλήλους 
προκαλούµενοι, ἀλλήλοις φὨονοῦντες, 

Ῥολοίί, ο οπιίδείοπ Ἠοτο ο) αἰ] 1]]α- 

ἄνο ρατίίο]ο5 ππα]κος {ο οχ]οσία[ἶοτ. ΠΊΟΥΟ 

{οχοῖυ]ο απιά οπιρλαϊίίο; οοπιρ. 1. Οος. 1, 

17. οσο 18 8ΟΠ1ο Πτί]ο ἀῑ[ῃοι]τγ 

1Π. ἴ]ο οχρ]απαϊ(ἴοη ΟΡ 1ο ἀαίϊνο Πνεύ- 

ματι. 1 ἵ5 οοτίαἰΠ]γ ποῖ (α) α ἀα[ῖνο ος 

24ΟΥ, 5ο]. εβρ αα]]γ Μιά]. αδ 

Όνας πο οη]γ {πο {οτος οἱ {πο νυγεο, Ὀιιί 

Όλο σοπΠΘοΓΙοή. ΙΤ ναί Ῥγοσσάος, ατίς- 

πας 1ποπι ἴ1ο ορροβίϊοπ ΟΕ {1ο Πνεῦμα 

απά ἴλο σάρξ, 15 οοιηρ]εία]γ Ἰοδ.  ἍἎος 

ασαἰα (0) ἵ9 1 α ἀπίϊνο ο γοἰαέἶοπ, ---- ὁ 8ἱ 

νἰίαπα ποδίταπα αἲ Βρίγαπα το[οίτης, 

αἆ Βρίπίαπα οἴἶαπι ἀίσαπιιδ γἱίατη, 

ἘτίίΖ. (Ποηι. κ. 19, οἱ. ΤΠ., Ῥ. 149): 

{ος {ποισ]λ Ἐοπι. χῖν. 6---δ 5αρρ]ίε α 

εοππον/]αί ρατα]]ε] βοπήπιοπί, ἴπαο απ- 

Ετλιοςὶς Ὠοδίννοση ἴ1α {πο οἶαιιδος ἶ5 {Ία5 

οὐνίοιδ]γ ἀορτίνοὰ οἱ αἲ] {οτοο απἀ Ῥετ- 

ποπςσθ. Όπ ἴπο νΥ]πο]θ, {Ἠση, ἴἩθ ΟΙ- 

ἀἴπατγ οχρ]απα[Ίοπ (ο) ννοι]ά 5οοπι {ο Ὦα 

πιοςί κςαἲἰ5/[αςἴοτγ, αοοοτάῖης Το ΥΙοἩ 

Πνεύματι 15 {ο Ὀοε τορατᾷσὰ α5 α {Ο0ΥΠ1 ΟΓ 

Έλα ὕιδέγιπιοπίαί οἳ αὐἴαίίυαί ἀαίϊνο 

(που, 6». ὁ 91. τν Ῥ. 194), απἁ αν 

Ἠστο αἀορίοᾶ ταί]Ώος (απ διὰ ΥνΤἩ {λα 

ασοῦδ. (4οἨπ νὶ, 67, οοπΊρατο ΊΙπογ Ρ. 

966), αν ἴ]ας {οχπηῖης α 5ΠαάΤΡΟΓ αΠ{Ι{Ἠθ- 

βἱς {ο ἴ]ο ἀἆαίίνο νΥἨῖο]ι {ο]]ουνς, --- εδ 

νο Ἰνο Ὁγ ἵνα Βρὶτις (1 πιο Βρϊτίε 15 ος 

Ῥτίποῖρ]ο οῇ 119) Ὦγ ια Βρϊτίέ ]6ί 15 αἶδο 

ννα]]ς :) σοππρατο 2 005. ΠΠ. 6, τὸ δὲ Πνεῦμα 

(ωοποίει, απά 9οο Νοαπά, Ρἰαπέίηφ, Ἡ οἱ. 

1. Ῥ. 409 5α. (Ώο]μπ). Ίὴμο 5οοοπά 

Πνεύματι ἵδ οὐνίοιδ]γ {ο ἀαί. πογπιῶ, 

βοἵ]. κατὰ τοὺς ἐκείνου νόμους πολιτευόµε- 

νοι, 0Ἠ1Υ8,, 906 ΠοίθΒ ο νοτ. 16. Ἐτι 

(1ἱοπι. ἵν. 232, οἱ, 1. ϱ. 225) οχρ]αϊης 1έ 

85 α ἆαί. οοπιηιοαἰ, « Βρϊτιαϊ νἱίαπα 001- 

βθοταίο;᾿ Ὀιί {Πῖς, οπ Ποπι. ΧΙΙ. 13, Ὦςθ 

αρΡεατς {ο Ἠανο τοίταστεά. 

χῶμεν] “εί 8 τοσα]: 

στοι- 

Τ]ιο Ἠογίαίοτγ 

Πππρεταίίνο 15 πο νλοιέ 6οπἹο ἀοσίτίπα] 

ἰσηίβσαπορ (5ί.); ἴ]νο Αροδίο ον]- 

ἀοπί]γ αβδιπιίπς ἔ]λο Ὠπίοη απιά οοὔχ]ςί- 

οπος οῇ ἴ]ιο Τ]νίπο απά Ἰππιαπ ῬΟνΕΤΒ 

1π {ο Ἰοατί οἱ {1ο ἴτας Ολπείίαπς οοπ]- 

Ῥατο Ῥου]ς, Φεεζοπί. 1. δ, Ρ. 29, π. 139, Ῥ. 

85 ϱη., Ὀνιοί, Πιολνὸ. Ἡ. 1. ἃ, Ῥ. 518 
ποίο, ]ο οοπηππαπ 15 δαὐρίαη Πα]]γ ἴ]χο 

Β4Π16 5 (μαί 1π νου, 16, οχοορί ρο:Ἡαρς 

Όιαῖ στοιχεῖν [στιχ-] πιαγ πιρ]γ α πηοτα 

δέιαἰεά {ολ]οννίης οἱ α Ῥτοδοτυοά 0156, 

Όπαπ. ἴ]λο ΠΙΟχα ΡΟΠΟΤΗ] περιπατέω (ΠΟί6Β 

ον. Ολη. Π1. 18): οοπιρατο Ῥο]γὺ. Πέ. 

ΧΧΝΠΠ. ὅ. 6, στοιχεῖν τῇ τῆς συγκλήτου 

προβέσει, Ὠϊοι. Πα]. Απίίφ. νι. 05, 

στοιχεῖν ταῖς πλείοσι Ὑγνώμοις, απιά {ια 

βοπιονπαί Ἱπδια]. ΕΧΡΤΟΞΞΙΟΠ στοιχεῖν 
μιᾷ γυναικί, Ῥεμο]. Ατίς, Πω, ΤΤὸ. 

26. µή γινώμµεδα κ.τ.λ.] 'Ι6ί 118 

φιοέ ὄεσοπιε ;᾽ πο «]αί 118 ποῖ ο, Αα], 

(εοπιρ. 3Υ:.), ας «πο οβλοίαπιατ” Ὑα]ς., 

Οατοπι., «ναίἰγραπιτηα, (οἱμ., ἴοτο Ὀ6θ- 

ης αΡΡΥ. πο 1655 ἵπ {6 νοτο {παπ 1π {πο 

Ῥοχδοι απ΄ Ιπίοπίίοπα] ΠιΙάπεδν, νν ίσο] 

Β66Π15 {ο πιρ]γ {]αί ἴ]ε βἵπ οἱ κενοδοξία 

Ἰλαὰ ποί γεί {ακοπ τοοί, {Ποιιϱ] ἴ]ιο νοτγ 

ννατηῖης βασσο»ίς {]αί 1{ ννας {ο Ὃο οκ- 

Ῥοσίσοᾶ. Πο νοιςδο {]ας {οτπης α ειἠ{αὈ]γ 

εοπο]αάῖης γνατηίης ασαϊηςδί ἴ]οβε Ρραῖ- 

Πσιι]αχ δἶης οῇ {μα (ααίαπς {ο ν/μΙοἩ 

{λαο ΑΡροςί]ο α]]ιάεά π νετ. 13---16 απά 

αἲ λα οο5ο ο νου. 20, απᾶ Ὀο]οπςς {ο 

Οµαρ. ν., ἴποιρ]ῃ 16 αἷκο 8εΓν65 νοΥΥ 

ηαίιτα]]γ {ο εοπποοῦ {ο ἀοοίτίπα] ηλ 

Όλα πιοτο ἀτοςίι]γ αἀπιοπΙίοτγ Ῥογίίοπ οΕ 

πο Ἱρίρί]α, νο] Ῥορίης ντ] ἴ]λο ποχί 

οἨαρίοτ, «Α. οἶοεο οοπποσῖοι γα ΟΠ. 

νϊ. (Δ16γ., αἰ.) 8οσπις «]οατ]γ αἲ νανίαπςθ 

η] Πιο Ιπίτοάιιοίοτγ ἀδελφοί (60ΠΊΡΕΤΟ 

οἩ. ἵν. 19), απά ἴ]ο «παπσο ΟΕ Ῥογεοῃ. 

ἀλλήλ. προκαλούμενοι)] '2γουο- 

πι οαο]ι οί]ον; 80ἱ]. εἰς Φφιλονεικίας καὶ 

ἔρεις, 0Ἠ1γ5. « οπ]]]πς οπα αποίλετ οί {ο 

νο Πε]ά οἳ οοΠίΤΟΥΟΘΙΑΥ,᾽ Ώτονπ; 866 

Ἠοτοᾶίαπ, Πίκέ. ντ. 9 (Όκομ., 1104), 

προκαλεῖται ἡμᾶς εἰς µάχην, απ ΑἰπΙρΙΥ, 



ΟπΑς. ΥΙΤ.1. 

Ὑο ἨΝΠο ατο αρίτιέαα] 
βλοπ]ά Όοαν απ {οτροατς 

οχαηῖηπς γοιγκο]νος Ῥοε- 

Έοτο γο ]αάσο οἱοΓ8, 

Ῥο]νὈ. Πὶδέ. Ἱ. 46. 11, προκαλούμενος 

τοὺς πολεμίου». Ίο πιοαπῖης ος 

φβθονοῦντες Ἠ8δ Ῥθεπ πιοβίβεά Ὁγ 
ΒΟΠΊ6 ΟΟΠΙΠΙΘΗ{Δ{ΟΙ5, ϱντηπο]άϊπςσ οί 

οἳ οπνγ (0151.), «Παάπς” (Ῥτοννη). 

1 Πὶς ἶδ ποῦ ΠΘΟΘΕΡΑΤΥ: φφονεῖν 15 ἴλε 

οοιτε]αίῖνα αοἲ ο. ἴμα ρατί ο{ {πε υνεα]ς, 

το ἴἩο προκαλεῖσφαι οπ ἴπο ρατὶ ος 

ἴλο κείτοιςδ. Ἴπο αίοηπς, ναιππς]Υ 

οπα]]θιισαά {Ποίς νναα]κετ Ὀνοίμνοι : ἴ]ε 

ννθα]ς οοι]ά οπ]γ τοία]αίε ψῖἩῃ επυψ. 

165 παγ Ὀε τεπιαχ]καά ἴλαί φφονεῖν ἆοε5 

πού οοσιχ οἶδονμοτο ἵπ Ν. Έ.ς ἵπ ῇαπΠι68 

Ίν. 2, {λε εοττοοῦ τεαᾶίπρ ἵ5 φονεύετε. 

Οπαρτεπ ΥΠ. 1. ἀδελφοί] Βγεί- 

Φε» οοποΙ]ἰαίογ πιοάε οἱ αἆάταςς ἵπ- 

οάισῖης ο πιοτε ἀἰτεοί]γ αἀπποπΙ{οτγ 

Ῥοτίίοπ; «]αΐεί ἵπ Ίου οίῖαπα Ίππο ΥετΏο 

αγδιπση{απ], Ῥεζα. ἐὰν καὶ 

προλημφβδῇ] , ὑ α ιαπ ο 6υεπι διίγ- 

Φγίκεα οι οαιφέ , Ῥταοσσαραία5 Γαοτί, 

γμ]ς., Οατοπ., Βυτ., ὁρα{ααλαίάαπ, 

ἄοιἩ. ΈΠε νετῦ προλημφβῇ Ὠαβ τεοεῖνεὰ 

βογοτα] ἀμῄοτεπί Ἱπίοτργείαίοη5, ἵπ ἆο- 

οοτάαπσε ντ ἴε ἀῑβετοεπί πιεαπῖησς 

αξείσιιθὰ ἴο πρό. Ἴῑα πιοτθ βἰπ]οῖ {οηι- 

ΦῬογαῖ πιθαπίησ, ΄ απίθα,, πνἩαί]ογ τοί[αιγοᾶ 

{ο ἴμο απγίνα] οἳ {πο Ἐρίσι]ε ((τοί.), ἴο 

α ΤΕΟΙΙΤΕΠΕΘ οἱ {πο οβσοπσα (Πας), οΥ 

1ο ἴμαο αἴίοπιρί αἲ τοδίοταίῖοη, ---- ἴπε 

λαμβάνεσῷφαι ἰαπ]ίίπς Ῥ]αοθ Ὀοθίοτο (λε 

καταρτ. (Ο151.), ---ἵδ παπδαβΙς{ασἴοἵΥ, 8 

Ώπο οπηρΠαίῖο Ῥοβϊτἶοη ΟΡ προλημφθῇ απά 

{πιο {οτζθ ΟΡ καὶ ατα {η Ῥοίπ οὐβοιτεά. 

Ἔ]ο 6ΟΠΊΠΙΟΠ ΥθίοτΘΠΟθ {ο {η ποσγρεοίε- 

γιο» οἳ ἴ]α βἶπ ( ποίαί Ἱπιρτονίδαπι ο00- 

οπρα[ΙοπεΠη,  Ὑουβί,, συναρπαγῇ, 

0Ἠ1γ8.), 15 αἶξο Ἱποοηβίδίοηί ΥΠ καί, 

45 {Πῖδ πιθαπίπς ΟΕ πρὸ ννου]ά {επά {ο 

6χοιιδο απἀ αια]{γ, ΥΠοχθας καὶ 566ΠΙ5 

{ο Ροϊπίέ ους απ αρσταναί(ῖοη Οἱ ἴηο ο{- 

46Π0θ,. 14, Ἠοϊοναι, πρὸ Ὄ6 τείοιτοά {ο 

ἔλε Ῥοιοε} ο οδσαρε, ----'Ὃε οααβΏί Ῥείοτα 

ἐὰν 
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ΥΠ. ᾿Αδελφού, ἐὰν καὶ προλεμφ»ῇ ἄνδρω- 
/ . ς 

πος ἔν τινι παραπτώµατι, ὑμεῖς οἱ πνευματικοὶ 

ας οοι]ᾶ ο5οαρο,’ ΄ Πασταπίο ἀο]οίο,᾽ --- 

ποῖ ΟΠΊΥ πο Ιπίοηδίνε {ογοο οῇ καί, Ὀτέ 

Ώια οπηρ]α(ῖο ΡοβΙήοπ ΟΕ προλημφ»ῇ απά 

ἴλο σοποτα] ἴοποι ο ἴ]ιο οχλοτία(ίοι 18 

ΒΙ1ΙΥ Ῥτοδογνοά. Τη ππεαπῖης ΟΓ προ- 

λαμβ., ἵ πωαδέ Ὄο αἀπι(ίοᾶ, ἶ5 τατο, Ὀΐ8 

5οο οκχ. ἵπ Ίγρκα, Οὐ9, οἱ. τ. ρ. 289, 

απᾶ ο5ρ. ἸγΙκάοπι, ΧνΙ. 1Τ, προληφβεί», 

τὴν δυσάλυκτον ἔμενεν ἀνάγκην. 

Οµπ {πο Α]εχαπάτίαι {οτΠΙ προλημφβθῇ» 

9ο που, «γ. ν ὅ, 4, Τἱφολι. ΙΓ γοἰεύοηο. 

Ρ. κχ., απᾶ οπ {πο ἀῑεγεπος Ῥείννγεεπ 

ἐὰν καὶ απᾶά καὶ ἐάν, 586 ποίο, οἩ. Ἱ. δ, 

Ἠσιπι. Τσο», Νο. 907, Ι]οι, Ώουαν. 

γο]. π. ρ. 619. ἐν τινὶ πα- 

ραπτώματι] 'ὕι απ ἐγαπδφγεςδίοτιν 

1Ἡ ΑΠΥ ρατίίσι]ατ αοῖ ΟΓ ΑΠ, 65Ρ. ΟΠ ἴἨθ 

βἱά6 οἳ 6110, θέΠΠΙΟΙΙΠ 6, ΟΥ {ΤΑΠΒΡΤΕΡΡΙΟΗ 

οἳ α οοπιπαπᾶ. Όπ {πε 

Ὀδίνύεθη παράπτωμα (Ποιο Ρατίίσ]ατ), 

απά ἁμαρτία (Πιοτθ 6ΕΠΕΤα]), 866 ΠΟίΕΒ 07. 

Πρή. Π, Ἱ. 

µατικοί] «3ο ἐλο δριγϊέιαζ οπεδ, 4 

ἐλαέ αγε αρὺέμαί. ἝἜλε ἴεποι οἳ {πε 

εχλοτίαϊοπ, οοιαρ]εά ΥΠ {ο εἰπιί]ατ 

ἀἰςαποίίοπς ννΠΙσοἩ Β6. Ῥαι] 866ΠΙ5 εδε- 

ν/Ἠοτε {ο Ἠανο τουορηίζεὰ ἵπ Ἠϊ5 οοπγετί5 

(ο. σ., 1 095. Π1, 1), αρρεατς 1π {ανοχ οἳ 
ἴπο ορίπῖοα {λπαῖ {πο Αροδίιε 15 Ίοτα 

ἀεείσπαίῖπς ποῦ πιατε]γ {]οθο Νο ν/ετε 

διὈ)εοίζυεῦψ πνευµατικοί, 1. 6., Υπο {ποιςῦ 

{λοπηςε]νος 5ο (οοπαρ. λΙπάϊδοΏπι.), Ὀαῦ 

ἔλοβα ΥΠΟ γνογο οὐ/)εσέίζυεζι πνευµατ., 11956 

νο Ὠαά τοπιαϊπεά ἔτιαθ {ο Ἠϊπι απᾶ Ἠϊ5 

ἀοσίτίποξ; 566 ΟΙΕΗ, {π οο. πας ἴ]ο 

{θαςἨαΙ5 απα ππαϊπ]γ αἀάταβεεά ἵη γε. 

1---θ, απᾶ {ιο Ἠθατοι απᾶ Ἰαϊίγ ἵπ νεχ, 

6---10, 15 αἶξο Ῥτοῦαῦ]ο, 

τίζετε] «γεδίογο. Τῃο (οομπῖσα] ΠπιεβΠ- 

ἀϊξιιποίῖοη. 

ὑμεῖς οἱ πνευ- 

καταρ- 

ἵης ἀπὸ τῶν ἐξαρθρημάτων "ΤΘΡΟΠΟΤΘ ἵπ 

οτία Ἱακαία πιθπηῦτα,. Βίορη. (716, 

Ὑο]. 1ν. Ῥ. 1219), αἀορίεά ὮΥ Ῥεζτα, 

Ῥ]οοοσπηῖ,, Ῥτονγη, αἱ., ἆοθ ποῖῦ ΑΡΡΘΗΣ 

Ίοτο α]]αάσά Το, 45 εχαπηρ]ε5 οἱ {1ε βἶπι- 
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- / ” 

καταρτίζετε τὸν τοιοῦτον ἐν πνεύµατι πραύτητος, σκοπῶν σεαυτόν 
Δ Ν α) - 

μὴ καὶ σὺ πειρασ»ῇς. ” ἀλλήλων τὰ βάρη βαστάζετε, καὶ οὕτως 

3. ἀναπληρώσετε] Τίποὰ. (εᾱ. 2) τεπᾷ ἀναπληρώσατε νήλ ΑΟΡΕΙΚ:; αρρΥ. 
πηθατ]γ α)] της. Ἀντ,-ΕἨἱ]οχ., Ρετλαρς οἵ]ι, [οι οοπ]ωχοῖ, αοἲς Ῥοι] {οτ δαί, απᾶ 
Ίπροτ.; Ώο (παὐε]. αγ. ὁ 182, 186]: Οσπ,, Αῑν, ΟἨγΑ., Πεοάοτοαί, Ὠαπι., α]. 

(1ΐεο, Ογίεδὸιν Δολοῖς). λα αιἰ]οτίτίθ {ος {εχί ἆτε ΒΕ ; 2 πι8,; Υμ]ρ., 0]8- 

τΟΠΗ., Ἀψχ., ΑΣΠΗ., Οορί., Βαλίά., «Ε. (οἱ) Τ]ουδοτοί (Π188,) Ακίετ. Ῥτοε]., 

Ῥ]ε εἰλίοα] 86Π50 (διορβοῦτε. 0ἨΣΥ5.) ατα 

βι/Ποἰεπί]γ «ΟΠΙΠΙΟΠ ; ΟΟΠΙΡ. Ἠετοάοί. Υ. 

28, καταρτίζειν (Μίλητον,) ῬΒιοῦ. Εἰογίῇ. 

1. δῦ, καταρτ. φίλους διαφεροµένους, ἄτες. 

ΝαβίαηΖ. Ογαί. αχνι. Ὑοἱ. 1. Ρ. 445 , 

πόβεν οὖν ἄρξομαι καταρτίζειν ὑμᾶς ἄδελ- 

φοί (οἵτοὰ Ὦγ Ὠἱπάοτί). 

µατι πραὔτητος] 'έλε δρὶιγέ ο 

2π6εΑΕΦΝ; ποῦ ΠΙΕΤΕΙΥ ΄α πιθε]ς ϱρὶτῖί, 

---α ΝΠο]]γ Ιπαάπιὶςεϊυ]α ἀἰ]αίίοη οἳ έλα 

αάς πιθαπίηπς οἳ {πο ννοτᾶν, --- Ῥαί α 

αρὶτί{ οῇ νυμῖοἩ {πο ργϊποῖρα] οοηβΙέπεπί 

(οοππρ. Ῥετη]λατάγ, Ἀγπέ. τ. 44, Ῥ. 161) 

οἵ ολαγασί(εγἰσίπᾳ φαξ (Βοποιτ]. δέ. 

ὁ 16. 5, Ῥ. 115) 1 πραύτης, «ΟΠΙραΤΘ 

μποτ, ΟΥ. ὁ 94. 2. Ὁ, Ρ. 2132. Τπο απ- 

ΑΤΙἨΤΟΙ5 πνεῦμα (Ὀπί α[τετ α ρτορ.) τε[οτ8 

τζέἐπιαίεῖή, 5 ΟἨτγεοδίοπι {6]ί, ἴο ἴ]α 

Ἠο]γ Βρϊτίέ, οπθ ο Ὑν]οςο ο5ροσῖα] οἶνατ- 

πνεύ- 

ΊβΠΙ5 ἶ5 6 ρεπί]εηες ;᾽ 866 6Ἡ. ν. 23. «ΤΗϊ8. 

χε{ερπΟΘ, ἨΟΝΝΕΝΟΣ, Πηιιδέ πο ὈὋρ ΟΥεΕΙΓ- 

βίαίσᾷ, ος οχρτορδεὰ Ὀγ {16 115 οἳ α οαΡ- 

1τα] Ἱείίοτ; 1ο, 48 ἵπ 1 Οοτ. Ἱν. 91 

(νἨετο πν. πραύτητος ἵδ Ἰοϊποά ντ] 

ἀγάπη), 5Ο Ἠετο πν. 86ΕΠΙ5 ἐπιπιεαίαέοΙψ 

{ο τείοτ ἴο ἴ]ιε φίαίε ο{ {πο Ἱπννατὰ αρἰτῖε 

45 πτουιρβΏέ Ἱροπ Ὦγ (ο Ἠο]γ Βρίτι, 

απά ζέἐπιαίεῖψ ἴο (λε Ἠο]γ Βρϊτιε α5 {λα 

Ἰπννοτκῖπς Ῥονογ; οοπιρ8το Ίοπῃ. 1. 8, 

πν. ἁγιωσύνης, ΥΠ. 10, πν. υἱοφεσίας, 

2 Όοτ. Ἱν. 19, πν. τῆς πίστεως, Ερῃ. Ἱ. 

17, πν. σοφίας, ἵπ αἲ] νο] «8569 πν. 

Ε6αθπῃς {ο Ιπάϊσαίο {ηο Ἠο]γ Βρϊπί, απά 

ἴλαο αὐβιτασί πεπ. ἴ1ο ερεοῖΠο χάρισμα ; 

5εο Ἡαπηπι. ὑπ ἴοο., απᾶ ποίες ον 3 Τίπι, 

1 Τ. 

ἔπφ {ο έλγκεῖ[;᾽ (οπιροτα] εἸαιςο είαϊϊπς 

Ένα (Ῥτοροσ) οοποοπἴαηίς ΟΕ ἴ]ιο αοίΙοῃ 

σκοπῶν σεαυτ όν] 'ΙουΚ- 

(« οοπεἰἀστίης αἲ] {ο πιο ἴ1γ ον 

ομ5ε”), οἵ Ῥετμαρς ν] α βοοοπάατγ- 

σαιιδα] {οτοο Ἠπίίπρ αἲ {1ο τοβδοπς {0Γ 

Ἱες 9οο Ἰτίσοτ, Βργασλί. ὁ δθ6. 12. 1, 

Ῥολπια]{ε]ᾶ, Αγπέ. ὁ 207, απά ϱοπιρατθ 

Τοπα]ά». ἄν. ὁ 616. Έοτ Ἱηδίαποςς οἳ 

ἴπε οπαρμαίο απἀ Ππάϊνιάπασίπρ επα]- 

Ίαρο οἳ ἨΙπΙΡαχ, 860 Ῥοτηματάγ, δήπέ. 

ΧΙΙ. ὅ, Ῥ. 42]. ἍἸΤαολπι. οοππεοῖς 15 

εἶαιβα νηίἩ νετ, 2, ρυῖηπς α ΒΙ]] Ρίορ 

αἴἴοτ πνεύμ. πραῦτητος, απᾶ α ϱΟΠΙΤΩΒ 

ῇἴ πειρασβῇς, Ὀαῖ {λετεῦγ οὐυνίοιΒ]Υ 

Νεαεης {πε νν]ο]α {οτοο απἆ Ῥοῖπί οἳ 

Ίο αἀάτος, ΤΠο πνευματικοὶ ΝΥΕΙΘ 16- 

παἰπάεᾶ οἱ {λεῖτ οἵ η ΠαὈΙΠΜγ {ο {α]] Ιπίο 

{οπχρίαίῖοη: ΝΥΠΥΣ Βιτε]γ πο {ο πχσθ 

έλατα πιετα]γ σεπεγαῖῖή ἴο Όσατ οπο απ- 

οίμετ”5 Ὀωτάςης, Ὀαί γραγέσιίαγΙ {ο 

ενίπορ {Πεῖτ ΟἨηκίαπ ερἰτῖέ, Ὁγ τοςίοτῖπς 

οπ6 γΥ]ο Ἰαά {α]]εῃ, οπ]γ α[ἴοτ α]], 45 ἴΊοΥ 

{λοπηδο]νες πα]σΗηέ. μὴ κ.τ.λ.] 
«ἶοδί έλοιι αἶφο δΛοιι]δέ δο {επιρίειῖ,' 5οῖ]. 

Ιπ α Ἰκο ο85α; 5αὈ]αποιῖνο (6 νετεη!1ς, 

θδί πο απἷἁ πιπο εί, βἰπηι]αθ ηςς- 

οἵτο 56 ΙίτΙΠΙ βἷί πθοπο ἰσπίβοαη[ς,, 

Ἠετπι. ΦοΡΗ. αχ, 213), απᾶ ἵπ Τη 

αογ., 1π τθίετοηςθ {ο απ ενεπῖ εϐ]] ἵπι- 

Ῥοπάϊΐηπςσ; 56ο Ἰψίπος, 6. ὁ 46. 3, Ῥ. 

447, απᾶ {πο οορίοις Ἰδί οἳ εκκ. οἳ (8 

απά αἰπιῖ]ατ οοηειτασίίοης ἵπ «αγ]ετ, 

}αγί, Νεῃ. Ρ. 935. 

2. ἀλλήλων τὰ βάρῃ] {Λε διγ- 

4επΦ οἱ ΟΝΕ ΑΝΟΤΗΕΕ:) {ο ἀλλήλ., 88 

ἸἼεγετ τἰσ]Ώί]γ οὔδετνος, Ὀεῖπς επιρµαέῖς, 

ποί Ἠονγενοχ, ν(Ἡ απγ οὐ]ίαιιε τοίετοποθ 

{ο {πα Ὀωτάεπ οἳ {πο Ταν (ΑΙΓ:), Ὀαέ 

εἰπηρ]Υ ἵπ ορροβί(ῖοπ {ο {ας 5εΙβ5Ἡ {6ε]- 

1ης νν]ΙοὮ γγοι]ά Ίεανα θα] οπθ {ο Όσατ 
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ἀναπληρώσετε τον νοµον του ριστου. ει γαρ οκει τις ειναι τι 

ἍΤατο. οἵθιη.: Τοτέ., ΟΥΓΡΓ., α]. 
Ὁγ ΛΙΜ{, το]οροίῃ., Ρ. 129). 

(1,αοΏγα., 

Το ρτοροπάσταπςο οἳ 95. ενἰἆσπος ἶ5 ἴἨιι5 Ρρ]αϊπ]γ 
Πἰδεᾗ., εἆ 1, Ἰσιου, Ίε Ἠ)είίαο, αρρτονεᾶ 

1π {ανοχ οἱ ο ππρογ.: 511 ἴ]ο 165ΙΙΠΙΟΠΥ οῇ 11ο Τζο. ]οϊποα να {ο εχίτοπια 
Ῥτουαὐ]λ1{γ οἳ α «Ἠαησο Ίοπι {πο Πιέατο Το (1ο Ἱπιρογίοοί (966 ἨΜΜΛὲ, ᾖ. 6.) 8οθΠΙ5 

βα/Ποἷοπί {ο αιϊλοσίζο ἴλο το]οσίῖοι οὗ α τοπάίπς, Νίο οἩ δἰτῖοί ρταπιπιαϊίσα] 

Ῥτϊπεῖρ]ο5 πιαγ Ός Ρτοπουποεᾷ δοπιοιο]λαέ βαδρὶοίοις. 

ης ο; οοπίταδί ἴπο Αροςί]ο5 ΟΠ 

οκαπηρ]ο, 2 0ος, χἰ. 29. Τ]ο πιεαπίης 

οἱ {πῖς οχρτοςεῖνο νοτά πιηδέ ποῖ Ὄο {οσο 

πας]. οἰτοιπαθογίοθά. 16 866Π15 6Ἠο5εη, 

ντ] Ιπο]αξίνο το. {ο αἲ] {οσπις οϐ ν’οακ- 

ηθξδο» (ἀσφενήματα, Ἠοπη. Χν. 1), 5α{Πετ- 

Ίπσς, απά, ρεχ]ᾶμ5 ηΙΟΤΘ θβρεοία]1γ, δ1πδ; 

τα Ριτροτί ο ἴηα οοπιπιαπά Ρεῖπςσ φέ- 

Ρρειν τὰ τῶν πλησίον ἐλαττώματα, (Ἠ1γ8., 

ΟΥ, ΙΓ ΠΟΤΟ οχαςἴποςς, ἐπικουφίζειν τὴν 

ψυχὴν ὑπὸ τῆς τοῦ ἁμαρτήματος συνειδή- 

σεως βεβαρηµένην, 1]εοά. Μορ. Ρ. 129. 

βαστάζετε] :ὂεση,' ἐ. 6. 8Ηδίαϊπ 5 α 

βαρετίππροδεά Ὀυτάσπ. Όπ {πο ρατίίσ]ατ 

5ο απά πιεαπῖησ ΟΕ βαστάζειν ἵπ ἴλα 

Ἱπροτίαπί ἀοοίτίπα] εἰαϊεπιεπί, Ματ. 

υηῖ, 1Τ,--- 85 εκεππρ]ὶβαά Ὦγ {Πῖ5δ ρας- 

5.σθ, 5οο Ἀ[ασος, 4{οποπιοπέ, ο. ΧΊτ, 

γο]. 1. 416 «η. καὶ οὕτως 

ἀναπληρώσετε] /απᾶ ἐλιι δ]ια] 6 

}ιζΗ1,) ---ἐᾖιδ, ἵπ ΤΠ Ἱναγ, απἀ πο 

οίμας, ν17., ὮΥ {ο]]ονίπςσ {πε εχ]ογία(ίοπ 

πδέ βῖνεη, Ἐιίατε αἴίοι Ἱπιρεταί., 5 

ἵπ οἩ. ν. 16. Όπ Το ν/λο]ο (56ο οτῖζ. 

ποίςε), ἴλο {αΐμτο 56οπη5 {16 πποτο Ρτοῦᾶ- 

Ῥ]6, α5 νο]] α5 Ῥοτ]αρς {Ἡο ποτ βἰτίοῖ]Υ 

σταηπηα{ἶσα] τοαάῖπσ; {0 {λποισΏη πο 

ορροδίησ ατσιπιοπί οαηπ Ὀο6 {οιπάοᾷ οπ 

έχε ςε ο{ Πα Ἱπιρετίοοί αοτ. οοπιὈ]ποά 

γη] ἴπο Ἱπαρετίθοῦ Ῥτοδοηί ({ηο {ογππετ 

ο{ίοπ είαζΐπς ἴ]α σεπεγαζ οοπιπιαπᾶ, ἴἩα 

Ἰαΐίετ 8οπης οἱ {Πο ἀἄείαῖζ; οοπηρ. Βε]λό- 

ΙΗΔΠΗ, {δώ1δ, ϱ. 250), 511] ἵπ ἴλα ο.δο 

οἱ τΠῖ5 Ῥαγίίσι]ατ νοτῦ {Πο τδο οἱ {πε 

Ῥτοδοπί (6οπΊρ8το Ῥατπαῦ, Πρ. οἩ. 21, 

ἀναπληροῦτε πᾶσαν ἐντολήν), ἵδ πηιο] 

ΊΠοτο παϊυτα]. Της «οπιροιπᾷ ἀναπλη- 

ροῦν ἵ5 τοῦ ΑΙΠΙΡΙΥ ΒΥΠΟΠΥΠΙΟΙΣ ΤΙ 

πληροῦν (Τὔσ]ς., α].), Όας αρροειτς ἵη α]ἱ 

8565 {ο ἀοποίο α οοπιρῖείο Ε]ϊπς αρ, απἀ 

{ο ροϊπέ {ο α ῥαγίίαζ ταῖ]λετ {απ αἴπ επ- 

τα ναςμιπη; «Ἠοο ἀἆαεππαπῃ οτίζ Ῥετ[οσία 

Ἰοσῖς Ἱπιρ]είίο,. Νποι, ᾖ1Τογὸ. «οπιρ. 

Έαδο. ΤΠ. Ρ. 11: οοπἹρατο Ῥλιί, Γορίίο, 

ψ 11, ἀνεπλήρωσε τὴν βουλὴν ὀλιγανδροῦ- 

σαν (’ πιαάο αρ ἴπο {11 παπιῦετ ο”), 

απᾶ 9ο6 ποῖος ον ΙΛ]. 1. 90. ΈΤηε οκ- 

Ῥ]απαίίοι οἱ 0ἨΤΥ8., κοινῇ πάντες πλη- 
ρώσατε, ἶ5 ποῖ 5αἲἰς[{αςἴοΥΥ. τὸν 

νόµον τοῦ Χρ.] 'έλε ἴαιο οί Ολιγὶνέ ; 

ποῦ 6επετα]]γ «1ο πιοῦῖ]ο ἀο5 αοίε ἆῑ 

ΟἨτοίεπ (Ἠεας, Τ/έοῦ. 6. τν. 16, 

Ὑο]. τπτ. ϱ. 168), Ὁαί ἀεβηϊίε]γ «ἴΊνε Ίανν 

οἱ ]ονε᾿ (τὴν ἀγάπην Φφησίν, Ἴ]αυά. 

Μορ».), ὙΝΠΙε] ας σανο (ο κ, ὁ4, 

ἐντολὴν καινἠν δίδωμι ὑμῖν, ἵνα ἀγαπᾶτε 

ἀλλήλους; 1 ἆᾖοηπ ΠΠ, 25, ἀγαπῶμεν ἆλ- 

λήλους καθὼς ἔδωκεν ἐντολὴν ἡμῖν), απᾶ 

ψΠΙοὮ ο 5ο σταςίἰοιδΙγ εκοπιρ]Πεᾶ, 

αὐτὸς γὰρ τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν ἀνέλαβε καὶ 

τὰς νόσους ἐβάστασεν, Ξεπο]. αρ. Μαιτ]. 

Ίο Ρεοιι]]ατ ΤΕΙΠΙ νόμος ἶ5 ΡεγΛαρς Ίετα 

«Ώοδεη ὙηΙέἩ 6οπιθ τείετεποθ {ο {πε 6856 

οἳ {πε (α]αίίαις: {16γ αβεοίοά απ΄ οὓ- 

56Γγαποθ οἱ {Πο Ίαν οἳ Λοβος, Ἠοετο ν/α5 

α Ίανν οἳ ΟἨτὶςί 1Π ννλίοὮ νγνας Ιπο]αάσά 

{λα α]β]πισηῖ οἳ {πε ννηο]ε Ίαν; οοπηρ. 

οἩ. τσ. 14. ΤΠ «πουιπι ρτοζερίαπι 

Οπτίςεῖ Ἰ 16 Π]αβίταίοά απιά οκρ]αϊπεά Ὦγ 

ἆπαρρ, δοἱρέ, Ταν. ΑΦ. Νο. κ. Ρ. 969 

8α. 

ὃ. εἰ γάρ κ.τ.λ.] “Γον ἴ απή οπε 

ἐλύὑιᾖα, οἵο.; οοπβτπιαίοη Οἳ ἴἩε {016- 

βοΐπσ οχ]οτίαίῖοπ {ο βοπί]οπες απᾶ 

ἨαπηΠίγ, Ὦγ εΠον]ίπςσ ἴπο εγί] οῇ {μα 

οΏροβίίο σοµ15. ΤἩο Ὀοδί πιοίιῖνο {ο 

Ἱπάι]σροηπσος {ονατᾶς οἴ]οις ἶ5, α5 Ο15Η, 

ΤΕΠΙΒΤΙς5, {1ο 5εη5ο οἱ οις ο/Π Ἠ/ΘαΚηςΡΒ, 
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μηδὲν ὤν, φρεναπατᾷ ἐἑαυτόν. 

μηδὲν ὄν] "ολοι ο ἐν ποίλίπφ, "νςθ- 

Ἰπρ αἲ] πο πιο ποϊηίπα’ ἵοππιροτα], ΟΥ 

ἵπ Ένα ππογο αοσιτα(ε Ἱαπριασο οἱ ῬοἨπια]- 

Γιά,  τοπιροτα]-οοπορθείνο” ρατιαῖρ]ο, 

είαϊίπς νπαί πο ππαπ α[ίοτ αἲ] 5, ἵπ 

αρὶίο οἳ Ἠὶ5 ορίπῖοπ ο Ἠϊπιβε]ῇ; 8εο {16 

εχκ. ἵπ Ῥε]μππα]{ο]ά, δγπέ. ὁ 207. 2, Ρ. 

415. Αμοτά πάς ἵπ 1] κο οἳ ἴ]α 

ιιρ]εοίῖνο μηδὲν ταί]οτ ἴ]απ οὐδὲν (4ῦξο- 

116) α Ώπο ΊτοἨγ, ---«Ὀοῖπα 1 Ίο νγου]ά 

οοπιο {ο Ἠπιβε]ῇ απά Ἰουῖς οπ ἴ]ο του] 

{αοι.. ΤηϊΒ, Ἠοννονετ, ἵ5 Μοππονγ]αί Ῥγο- 

οατίοΏΒ, 35 {Ἡο 5ο οἱ {16 ειρ]εοίῖνθ ηο- 

Ραΐῖοη νι] ρατ«αρ]ες 15 {Πο ρτοναϊ]ησ 

Ίδασο ἵπ ο Ν. Ἡ,: 96ο τοπ, (0. Ρ. 

129. Ὑ]]α, 11ιεΠ, Ὑνο ΤΙΔΥ Ῥ{686 οὐ 

πν οτι 50 οοππθοίθ, Ὢς πηδί Ὃς οατοβιι] 

Ἰπ ονεΥρτθβείησ µή; 50ο ποίρςοπ 1 ΤΛ688. 

η, 1ος Ἡ, Ἱ. Το α]]αξιταίῖνο οχκ. 

οἳ ἴ]α πεποτα] {οτπι ΟΡ οχΧΡΓΕΣΕΙΟΠ, 506 

ἡγειει. ἕπ ἴοοι, απᾶ Ίγρκο Οὔ.. οἱ. τι. 

Ῥ. 391: οπθ οἳ 1 πιοδέ αρροδῖίο 15, 

Ῥ]αϊο, ΑΡοῖ. Ῥ. 41 Ἐ, ἐὰν δοκῶσί τι εἶναι, 

μηδὲν ὄντες. Φρεναπατᾷ ] 'ἆ6- 

οείυεί{ι Λα οιοπι πιπα, «ἐπισαγαΙη ἆθ- 

οεἑυοί]ι ᾖπιδεί{, εοπαρ. (οἵΠ., «{ταΡ]α- 

πιαχ2εῖης Ἰδε, [Ππίο]]οσίι ἀοοερίῖο ο5:]. 

Έ]ε ναιῦ 19 απ ἅπαξ. λεγ. ἵπ {πε Ν. Έ.; 

ΟΟΠΠΡ., ἨΟΊΥΕΥΟΣ, φρεναπάτης, ΤΙ. Ἱ. 10, 

απά {απιες Ἱ. 26, ἀπατῶν καρδίαν αὐτοῦ. 

Τηϊς Ἰαδί Ῥαξξασο πΠαΥ Ῥετμαρ επαὺ]ο 

Ἡ5 {ο ἆτανν α ἀῑδίποιῖοη Ῥεϊν/θοι ἀπατᾷ 

ἑαυτὸν απά φρεναπατᾷ ἑαυτόν. Ίο {οἵ- 

ΤΏΟΓ ΊΠαΥ ΙΠΙΡΙΥ α ἀοοορίῖοῃ νΠΙοἩ Ἠαά 

βοπιοίἨίπ οὐ]οσοίίνα {ο τοδέ προπ; {πε 

Ἰαίίοτ α πιοτο ειιᾷϊοά Ἱπννατά-ννοτκίπς, 

απά Ῥιτε]γ 5αη]εοίῖναο ἀδοορίίοπ; ΟΟΠΙΡ. 

ποίος ον Τήέ. Ἱ. 10. Ἠεπερ {πο {οτοο ος 

Έα οοπιπιαπά ὙΝΙοἩ {0]]οΥ95, τὸ ἔργον 

δοκιµαζέτω, Ῥαέ ἵο ἴπο Ῥτουί Ἠϊδ οιί- 

1ραγά αοἴ5, απά {οττη Ἠϊς Ἰπάσπηεπί Ἱ1ροῃ. 

ἔλοπι. Τηο σ]ο5 οἳ ἨΠοξγο]. (χλευάζει), 

οτ ονοπ ΟΕ ΖΟ0ΠΗΤΗΒ [διαπαίζει) ἆοεβ ποῖ, 

οοπ5εηιιοη{]γ, 8θεπι απί{ο ϱ/Ποἶσηέ, 

ΤΠε οτἆετ ἑαυτὸν Φρεναπ. [Ἠεο, ΥΥΙΙἎ 

ΔΙ ΑΤΙΑΝΡ, ΟπΑρ. ΥΠ. 8, 4. 

τὸ δὲ ἔργον ἑαυτοῦ δοκιµαζέτω 

ΤΕΕΟΙΕΝ/; α).] 195 νε] εαρροτίοᾶ, Όπί 

Ἰπ{οτίος ἵη Ῥοΐπί οἳ οπεἶσα] ααἰποπτγ (ο 

Έναί ο {ο {οχι (1,αολπι., Τ18οᾗ., γη] 

ΑΒΟ; 80, αἱ.), απἀ πο Ἱπιρτοῦαῦ]γ α 

οοττθσ{ίοπ {ο ρῖνε ἑαυτόν 5ιαάἰεὰ ρτοπηῖ- 

ΏθΠοθ, 

4. τὸ ἔργον ἑαυτοῦ δοκιμ.] 

έργουθ Λι οιῦπ 1οογἠ! Ῥιί ἴο να {οί 

α]] ναί ο 15 Ῥατίίοι]ατ]γ οπσασεᾶ οἩ: 

έγεπι ποπ. ορίπίοπθπα ἆε »ε,’ Ώσης. Τ]ε 

ἰηρυ]ατ γη {ο ατε]ο 15 αΡΡΥ. Ἠστα 

τιςδἆ. οο]]οσίῖνε]γ (Ώο Ἠψ., Μογ.), βοῖ]. 

τὰς ἑαυτοῦ πράξεις, Ί ΠεορΏγ]., τὰ βεβιω- 

µένα αὑτῷ, (λειπα,; «Ἀπῖνογδαπι ασεπᾶϊ 

ταίοπθπα οοπαρ]θοΏέατ, Ῥομοίί: οοππρ. 

Ἐοπι. Ἡ. 16, 1 Ῥε:, 1. 17, απἆ 5εο ἸλΙπετ, 

6γ. ᾗ 27. 1, Ῥ. 107. Όπ ιο τπεαπίπς 

ΟΕ δοκιµάζειν μετ) ἀκριβείας ἐξετάζειν, 

ΤΠἩοορ].), 566 ποίος ον 1). Ἱ. 10, Ῥαΐσατ, 

Τ]εδαιγ. 5. ν. Ὑοἱ. 1. Ῥ. 936, απᾶ {οτ ἃ 

σοοᾷ Ῥτασίῖσα] 8επποη οἩ {λῖς απᾶ {πε 

Ῥγοσθᾶϊπς νοιςθ, 906 ΤἼ.Ἠοχ, Αεγπι. ΤΠ. 

Υοἱ. απ. Ρ. 91 εα. (ε. Ἐτηρίοη ). 

τὸ καύχηµα κ. τ.λ.] 'Λἱ ογουπᾶ 
οί Φοαδέπφ. πο άο ππεαπίης οῇ Επί5 

Ῥαββασο ας Ῥθεπ εοπιο/]αί οὐδειτεά Ὁγ 

α πορ]οοί οἱ {ηο εχαοί πιεαπῖπς απά {οτοθ 

οἳ {πο ἀῑποτοπί πνοτᾶς. (1) Τε οοπ- 

οτείο καύχηµα, σἰογίαπαί Πιαίεγἰοδ (Ἠοπῃ. 

ἵν. 2, 1 Όοτ. Ισ. 16, 16, αἱ.), παιδί ποί 

Ῥο οοπ{ουπᾶθά ψί] καύχησις, φογίαξίο 

(Ώοπι, 1, 27, αἱ.), Ώιε ἀῑδιιποιίοη Ὦε- 

πνεθη {]θςο ννοτάς Ὀεῖης αΡΡΥ. αἱνναγς 

οὐβδογνοά ἵηπ {πο Ν. ἨΤ., ---- ετεπ ἵπ 2 005, 

. 19, Ικ. ὃ, α]. (2) Ίπε ατίῖο]ε ἶ5 ποί 

Ἱβοἆ κατ’ ἐξοχήν, Ὁτέ Ῥτοποπιϊπα]]γ (ΜΠιά- 

ἀ]είοπ, ο. ν. 8), «Μα στοιπᾶ ο Ὀοαξί- 

Ίη6,) {1ο καύχηµα ΥνἨῖοὮ Ῥτοροτ]γ Ῥε]οησς 

το Ἠϊπι; ϱοπΙρατο 1 Όογ. 1ν. ὅ, τότε ὁ 

ἔπαινος γενήσεται ἑκάστῳ. (35) ΤΊε Ρτερ. 

εἰς πηαςέ {π 6αεἩ οΊαιδο Όθατ ἴ]ο 64Π16 

πηραπΊΏᾳ (ορ). {ο Ὀο ἸγΓοίίε) : ἴ]να πιοδε 

βἰπιρ]ε απά απίαΏ]ο αρρεατῖπσ {ο ὃε, 

ενἩ τορατά {ο, «ἴπ το]αίίοπ {ο, πο 

εσοηίτα, Ῥελοίέ (ΥνλίοἩ σα ὃς ]α5βεᾶ, 
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ἕκαστος, καὶ τότε εἰς ἑαυτὸν µόνον τὸ καύχηµα ἕξει, καὶ οὐκ εἰς 
ο ώ ὅ 9 ν λ δν / / 

τὸν ἕτερον. 3 ἕκαστος γὰρ τὸ ἴδιον φορτίον βαστάσει. 

ο. ϱ. Τα χἩ. 10, Ὀπέ οοπποσίεᾷ σν]έῃ 

έαυτ. πνοι]ά Ίπγο]νο απ΄ ατὶβοῖα] οχκρ]α- 

ηδΓΙΟΗ); οοπιρ. 2 0ος. χ. 10, ἡ καύχησις 

αὕτη οὐ σφραγίσεται εἰς ἐμέ, Βρῃ. ΠΠ. 16, 

κραταιωβῆναι . . « « εἰς τὸν ἔσω ἄνδρωπου ; 

εοπηρ. που, γ. ὁ 49. α, Ρ. 964, Βετη]. 

5υπὲ. ν. 11, Ρ. 220. (4) Τηπο {οτε ο 

τὸν ἕτερον (ποῖ ἕτερον, 85 Ἱπηρ]ιεὰ Ὁγ 

ΑΙ.) πιαβί πο Ὄς ονοτ]οοκεᾶ, 5εί]. 
έλα οπς Ψη ννηοπι Ἡς 5 εοηϊταδίης 

Ἠϊπιςα]{; «Πὶς ποϊσΏῦον,᾿ Οορύ., Ατπη. 

ΈΠα πιθαπίπς ο {θ γ/ηο]ε εἶαιδο ἴΠεπ 

νι] ο, Τ{ αγ οπθ πῖδηες {ο Ηπά πιαῖ- 

{ος {ου Ὀοαρίίησ, 1ος 15 Ὦο (τι]γ 5οατεΏεά 

{ΟΥ 1Π Ἠϊς ΟΠ αοἰίίοη5, απά πο ἀοιϊγεά 

Ίοπι α οοπίταςί οἳ Πϊς ο {αποῖεὰ νΙτ- 

ἔ1θς ψ(Ἡ έμο {αα]ί5 οῇ οἴμεις : οοπιρατα 

ἩἨαπιπιοπά ἔπ ᾖοο.. Ἔταε ΟἨηἱβίίαηπ καύ- 

χηµα, Ίο Ῥι. Ῥαι], πιαδί ο {ουπᾶ 

εἰίπετ ἵπ α ἆθερ απά {παπ]κ{α] αεκπονν]- 

εἀσπιεπε οἳ Ὀ]εδεῖησ απᾶ 8ἱ6σθ886ς (ἐν 

Κυρίῳ καυχάσθω, 2 Όοτ. κ. ΙΤ), οἳ ἴπ 

α/ΠΙοίίοῃς5 απά νγεακηεςς (2 Οο5. χἰ. 0, 

κ, ϐ), υνηῖε] 5Π]] πποτο «Ἠουν {οτί Ὀοί]ι 

λε πἹετογ απἀ {πο πα]σΠίγ Ροννετ οἱ {]ε 

1οτά; «οπιρ. 2 0οΥ. κ. 9. 

δ. ἕκαστος γάρ] ΄Εονγ εασ]ι πια ;) 

εοπβγπιαίοιγ εἶαιδαο 5ιαπάϊης ἵη ϱἶοδα 

εοπποσίῖοη ΜΜΕ Το Ἰαδέ πνοτάβ οἳ νετ. 

4, απά αβεϊσηίηπσ α ΤΕΒΡΟΠ ΥΨΥ α Παπ 

πνοι]ά Ἠαγο Πτί]ε τοα] στοιπά ος Ἰαδίος 

{ου εἸαϊπιίης ερἰτίταα] θαρετίοσί{γ ονετ 5 

ποϊσΏΏοσ; Ἡε Ἠαά οπ]γ {ο ]οο]ς αἲ Ἠϊπι- 

βε]{, {ο 566 {αῖ Ὦο Ἠαά Ἠῖς οὗ Ὀωτάεῃ 

{ο Ώθαγ; καὶ σὺ κἀκεῖνος τὸ ἴδιον φορτίον 

βαστάσετε, (Ἠουπῃ. φορτίον] 

εἶοαα, πο Ι4επίῖσα] ππΙ{Ἡ {πο ρτοοεάῖπς 

βάρος, νετ. 2 (Υυ]ρ., ΟἸατοπ]., ΑΤΠΙ., ---- 

Ῥαξ πο αΠΥ οῇ ἴπο οἴ]εςτ Ὑν.), ννΠῖο] 

Ῥετμαρς ἶ5 δοά 5 α Πιο σεπετα] {εγπι 

ἵη τοίοτοηος Το ἴἩο οοπιπιπΙ{γ αἲ α166, 

νι]ή]ο Φορτ. Ἠ85 α πιοτε ἐπαυζάιμαλίσίπᾳ 

τοίετοποθ {0 {ο Ῥρατίϊσι]αν οαά οἱ 5ἶΠ8 

απᾶ Ιπβτπιϊίϊος νΥἨίοἩ θαςἩ 9Π6, Ἰἶκο α 

ΥΕΥ ΓΑΤΕΣ (οοπαρ. ἸΝΙδάοπη κχἰ.θ, Χεπορ].. 

ᾖοπι. ἹΠ. 18. 6), Πα το οαττΥ : α]ία 

ειπῖ οποτα ρανιοἱιραπάρ Ιπβγπαταῃς, α]ῑα 

τοἀσπά αρ ταΙοπῖ5 Ὠεο ἆᾳ αοτῖθις ΠοΡ- 

αἲδ; ἴ]]α ουσια ἠγαἰτίΌιας δαδίοπίαπἆα 6ΟΠ]- 

πηπΠΙσαΠΤαΣ, Ώσο Ῥτορτία αἲ αποςἹἹοᾳ1ε 

Ῥοτίαπτιισ, Ααριςί. 4 (οπδεπδ. Γυαπφ. 

π. 90.72. ἜΤπο αια]λίβίῖνο απά Ἠαπι- 

υπ ἀἰδαποβίοι οἳ 01175. (τοῖς ὀνόμασι 

τοῦ φορτίου καὶ τῆς ἀχβοφορίαν πιέζων 

αὐτῶν τὸ συνειδός), απά ἴπο αιαπΏαΊνα 

οἱ Βοαης. (6 φορτίον, ρατ {ετεπῖῖς νἱτίριβ; 

βάρη απ εχεεάιπ{᾿) 4ο ποῖ αρρεατ 59 

παίιτα] ος Ῥτοῦαῦ]θ, Τ]ε αἱ]αδίοῃ. 

νγἨ]ο] ΟοΠΥΌ. Ἠετο βπᾶς {ο «Ἐδορ)5 νε]]- 

Κποννπ Γα0]θ (11ο Πῆραι δύοὲ Ῥ. 105, εᾱ. 

Ώε Ἐυτία) 1 πο νοτγ Ρἱαυδίθ]ς, α5 (Πα 

Ροϊπί οἱ {ο {αῦ]ο απά ἴἩο ἴεποι ο{ 98 

νοΓβο ατθ {ατ {οπῃ Ῥοΐπς ἰάοπίίσα]. 

βαστάσει] 'ο]ιαί ὄεαν, 8ο. «ᾖΛαδ {ο 

ὀεαν, «πιιδέ Όεαγ. Ἔπε {αίατο ἆοθΒ 

ποῖ Ἠοτο τείογ {ο {Πο ἆαγ οἱ Ππάσπιεπί 

(Τπεοά., αἰ.; 566 οἩ. ν. 10), ποτ ενεη 

(11]κο εξει) {ο ἴπε {αίατο ρετίοὰ νετ {πε 

οοπν]οίῖοι ἵδ αιτινεά αἲ, «νν]] Επὰ Τε 

Ῥας {ο Ὀθαγ” (πάϊδοππι., α1.), ας ἵ5 

ΑΡΡΥ. αδεά οἰλίσαἰζψ, ἵπ τεῖ. {ο ν΄ Παῖ ἃο- 

οοτᾶϊπς {ο ἴμο παίυγε οῇ {Πῖης5 πειδέ Ὦε 

ἴλο ο8δ6; ΟΟΠΙΡΗΤΘ πΠοίες ον Ερἠ. ν. 91, 

Τη1ετβο]1, ἆε Ῥεπέ. τα. 11, Ῥ. 168, σα., 

απᾶ 566 οκχ. ἵπ ᾖοαᾖί, αγ. ὃ 406. 5, απᾶ 

Ῥετη]ματάγ, 9Υπέ. κ. ὃ, Ῥ. 977. 1Τὲ ννας 

ποῖ 80 πηιιοἩ {ΤοΠΙ  8ΕΠ5Ο ΟΓ {Ηΐήτο 16- 

εροπβϊὐΙΠ{γ, 49 {τοπι α οοηδεῖοιδηεςς ΟΕ 

Ῥτοποηῖ ιπανοἰζαδίο ἀχβοφορία, ἴπαῖϊ α 

πα. πνου]ά Ὃο ]οά {ο τΠήπ]ς Παπιβ]γ 

οἳ Ἠϊπιςε]ξ απά ἸϊπάΙγ οἳ Πὶ πεὶση- 

Ῥογ. Τπε οὐβοτναίίοη οἳ Ἐτίίζδεπε οΠ 

Ώιε 9ο οἳ ἴμο {πίτα 5 ὙοτίἩγ ο 

οποια» «Ἐυέπταπα 1π θεπίεπῖὰ 6επ- 

ετα]ῖ τοοίο Ῥοπίθατ, απαπάοφμίάσπα ταῖ 

απ ἵπ πα]]απι {εππραδ ποπ «οπγεπίτο 
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Ὦο Ἰ οτι] {ο γοςτ ἔσαο]ι- 
618: ᾱ Ὑγὸ κο” ΠΟ 

αΔΙΕΑΤΙΑΝΡ. Οµα», ΥΙ. 6. 

6 / Κ.λ , ν / 
Κοινωνείτω δὲ ὁ κατηχούµενος τὸν λόγον 

ψ]νοίίιος Τ ο {ο νο Βοκ]ι ος ο Όλο Βρίτίε, δο ε]να] γε τοαρ. 

νὶάσαίαχ, οἴἶππι ΓΡάΗΤΟ ΤΘΠΙΡΟΤΟ ]οσαπι 

Βατατάπα ο55ο Ί1γο θαπαἰζατ,) ον Πέοηι. Υ]. 

ὃ, οἱ. Ἡ. Ρ. 9. 

ϐ. κοινωνείτω δὲ κ.τ.λ.] !διέ 
οί Λίπι ἐ]ιαί ἰς ἐπδέγιοίεά 9 αγο το] 

οἵο,; οχλοτία(ίοπ {ο ἴπο ἁπίγ οὗ επατίης 

τοπιροτα]. Ὀλοκείηρς ντ] οἴματ5, Ῥ]ασεά 

ἵπ οοπίτα»ί (δὲ) ἴο ἴ]ιο {οτοροίπᾳ ἀθζ]ατα- 

ον οἱ ἠπάϊνιά πα] τοροηδἰὈἰ Πεν ἵπ δρίτ- 

Πτα] πιαϊίους. ΙΕ τοσατά {ο ἴἨο οο- 

βίτιοτίοι. ἴἨετο 15 8οιπο Πτα ἁἀοιοί 

ΝνοίἨοΥ κοινωνεῖν 15 Ὦοτο (ταπδίτῖνο (5 εἰς 

Ὀρπίσηις ἵπ πιασίδίταπα π οπηηῖ Βοπο- 

ΤΗΠΙ 6εποτο Επι”. Ποπε. 1. ο.; «ΟΠΙΡΗΤΘ 

ΟἨ1γ5., πᾶσαν ἐπιδεικνύσθω περὶ αὐτὸν 

δαψίλειαν) ος ἰπίχαηκίήνθ. Τ]α νοτὸ Ίναρ 

1ητου. οοηβίτασοΓίοης ἵῃπ ἴμο Ν. Ἑ,ς (α) 

ΝΙἩ σεπ. οἳ ἴπο ἐλίπῃ; οπ]γ Πευ. Ἡ, 

14: (0) ντι ἆαι. οἳ {λίπς, πε «ΟΠΙΤΠΟΠ 

οοηδίτιοίοἩ, Ἰοπι. χ, 19, αν. 27, 

1 Τίπι. ν. 93, 1 Ῥοι. ἵν. 19, 2 ἆομπ 11/ 

(9) ἀαἲ. οἳ Ρεγαοπ, ἴπα {λίπσ απᾶοτ {πα 

τοβίπἹθη οἱ α Ῥτορ., ΕΠΙ]. ἵν. 15. Τῃ αἲ] 

{λος Ιπείαποςο» (ονοῃ ἵπ Ἰοπι, ΧΙ. 19) 

ἴ]ιο πιοαπῖπσ 860ΠΙ5 οἶθατ]γ ἐπέγαπδιέζος. 

Τ]ιο 6απ1θ αΡροαῖς {ο Ῥο {Πα πιθαπίης ἴπ 

ια Ῥτοδοηέ «856: 10Σ {οισ] {ο (ταηεί- 

ἄννο οοη»ίΓ. ἶ5 Ἰοκϊσα]]γ αἀπηὶςδιδ]ο (Έ]οπῃ. 

Μασ. κοινωνῶ σοι ὧν ἔχω, ἄντί τοῦ µετα- 

δίδωμι), απὰ γ1ε]ά5 α ρετ{εστ]γ σοοᾷ 8εης5θ, 

β]] πε Ῥτεναϊ]ῖηπς 15ο Οἱ κοινωνεῖν Ίπ 

ενα Ν. Τ., ἴηο απαϊοςγ ΟΕ οοπρίτασΠίο 

Ἠοέννοσπ {5 Ῥαβθασο απά ΠΠ. ἵν. 15, 

οὐδεμία µοι ἐκκλησία ἐκοινώνησεν εἰς λόγον 

δόσεως καὶ λήµμψεως, απᾶ {16 σεπετα] οοἩ- 

ἰοχί 5αρρΙγ ατσιαπιοπίς ἵπ {ανοτ οῇ {πε 

ἐπέγαπαίέέυο πποἙπῖης, ἸΝἨΙοἩ 8θεπι «ἀδ- 

Εἰποτ]γ {ο Ῥτοροπάσταίο. ὁ κα- 

τηχούμ. τὸν λόγον] “ο ἐλαί 

ἐπδέγιοίεα ἵπ ΤΗΕ. ιοογά, 5οἳ]. ἵπ ἴ]πο (08- 

Ρε] (566 Αοἲδ Χν. Τ, τὸν λόγον τοῦ εὔαγ- 

γελίου, απιά οοπιρατο Ίμικα 1. 2), τὸν 

λόγον Ὀεῖπα ἴηα 8οοΠ5. οῇ τοίρτοηςς, ΟΓ 

ναί ἵδ {εγπιοά {1ο “απαλ{α(ῖναο ομ]θοί 

(Πατίωπς, «αδις, Ῥ. ὅδ, 61) αἴιοτ λε 

858. Ῥατί. κατηχούµενος (Λοίς χν], 20) 

βοο ἨΥίπος, Ογ. ὁ 53. ὃ, Ρ. 104, αιιά εδρ. 

Βο]λπια]{ο]ά, γπί. ὁ 25, οοπιρατοά ντι 

ὁ 16, απά Απ, ἨΙ]ι τορατὰ {ο ἴ]λα ΤΠΘΕΠ- 

ἴπα οἳ κατηχέω νἨίσἩ Ία5 Ίετε Ῥεεπ 

βοπιαν/ πας απάα]γ Ῥγοβδεᾶ, Ὑνο ππαγ οὗ- 

βογνο {]αῖ {ο νγοτὰ αρρθατς {ο Ἰανο {ος 

πηραηίησ»; (α) 80ΠΟ; ἀντὶ τοῦ ἠχω, Βηῖ- 

ἀᾳ5; (β) 50ΠΟ ἐπιρίοο; ϱοππρατο Πως, 

ζαρ. Τα. 99, κατάδουσι καὶ κατηχοῦσι ; 

(Ύ) υἱυᾶ ωοοε ἐγµάίο, προτρέποµαι καὶ 

παραινῶ, Βία. ; οοπιρατα Ῥὺτ, Ἂνι να, Α. 
ᾱ σ' 

[αἱ αιάἰ], Π1., απᾶ 9606 ήοδερἩ. Εΐ. 

ᾧ 69, ννηονο {Πδ πιραπίΠς 8ΘΕΠΙ5 60Π- 

Βιπιοά ὮΥ ἴ]ε οοπίεχί ἀλήδειαν ἐμαρ- 

τύρει; απά Ἰα5:1γ (5), Υ α πιοτο ϱεπετα] 

απά παητοςίτιοῖοᾶά 16[ΕΤΕΠΟΘ, «άοσεο {[δι- 

δάσκω, ΠΠ οδγολ., Ζοπαταδ), --- αβρή. ἴ]ια 

πιθαπίης 1Π {πο Ῥτοδοπί ο85ο (458 Ἰαϊδίάα, 

αοίἩ., [ο ὀλιορ [ααἲ ΙπδακΙ(] Ἀγτ.- 
9ο ἆ ο. 

Ῥ]η] ), απά ἵπ 1ο πηα]οτίίγ οἳ {πε Ῥα5- 

βασος ἵπ ἴπο Ν. Τ, (1ο Ἱ. 4, Αοῖς 

κνΙ, 20, Ἠοπι. Π. 18, --- Ῥοτπαρθ ενεπ 

1 Οοτ. χὶν. 20, Αοίς κχὶ. 21, 24), ἵη 

νι ἨίοἩ Τξ οεσ15/ {πε ]άοα οἳ ογαἰ (εασλῖης 

Ὀείπς ππετσοά ἵπ {λαί οἳ πεπετα] Ιηβίτιιο- 

Ώοπ. Ἠούενοτ οοπιπιι]σαϊοά. Όπ (να 

5ο ο ἴ1α νγοτᾶ, 65Ρ. ἵπ Ὦοο]. Ὑτίίοι, 

ϱοο Ῥμΐσετ, Τηεδαινγ. 8. ν. οἱ. 1. ϱ. 69 

βη., Ὑοτα {6 ννοτά 5 {111γ εχρ]αϊπεά. 

ἐν πᾶσιν ἀγαφοῖς] ' πι (ΑρΏετο ΟΕ 

{πο αοτῖοη ο κοινωνεῖν) αἰῖ φοοᾷ {λίπσο, 

ἕ, 6. εαἲ] {οππροτα] Ὀ]οροίπςσς; οοπιρατθ 

1 Οοτ. κ. 11. λογο ἆοο ποί 86οΠα 

ϱα/Ποῖοπί τοᾶξοπ {ος Ἰοανίης {ο αποϊοηί 

Ιπ{οτρτοία{ἶοῃ, κελεύει τοῖς πνευματικῶν 

ἀπολαύουσι µεταδιδόναι τῶν σαρκικῶν, 

λοαπι.:. 56ο Ἀοθαπᾶ. Γἰαπέϊπη, οἱ. 1. 

ῬΡ. 153 ποίο (Ώο]π). πε αδια] οΏ]εο- 

Πομςδ 46 Ὀηδοᾶ οπ. ἴ1ο Ι5ο]αίίοπ οἳ {λα 

νογςο {ΤΟΠ νο. ὅ απά νοτ. 7, Νο] {Ι8 

ἱπίογρτοίαίῖοη ἶ8 {ΠουισΏέ {ο σα15ο. ΤηΗἱ5, 

Ἠογγοναχ, ἆοο ποῖ αρρεατ {ο Ὄεα μα «856. 
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τῷ κατηχοῦντι ἐν πᾶσιν ἀγαφοῖς. 

τηρίζεται. 

ο οοπο]ιαάϊπςσ υνοτάς οἳ νο. ὄ, 18 1οβε 

ψηιπουῖ αγ βατίηοτ αἀάϊτίου, παῖσΏε 

Ἠανα Όθοι πηϊδοοηκίτιθᾶ ΙΠίο απ Ἱππρ]οά 

ἀεε]αταίίοη, {αῦ 1ὲ ννας πο τὶσΏί {ο Ὀς 

ελαισοαῦ]ε οἩ απγὈοάγ. Τ]ϊ5 11ο ΑΡοθ- 

6 5ροοία1]γ, Ὀιί αἱπποδέ ρατοηίλμεΙοα]]γ, 

οὐν]αίος, Ιά]σαἴῖπσ γηΙέἩ δὲ (566 αὓονο) 

πο οοπίταςὺ Ὀοίνοσῃ ἴο ρίζα] απᾶά 

ἴλο (ρπιρογα] αρρ]σαοῃ. 

7. μὴ πλανᾶσβε] «Βο ποέ ἆθ- 

οεῖυεᾶ,᾽ οοππιαίῖοη οἱ {πο εαῦ]θοί ἵπ α 

Ώ]ΟΤΟ σεποτα] απἆ οχίεπἀεάἆ γναγ, (ποιρ] 

11] ποῖ ννελοις τοίεγοποθ {ο {ο αὈ]εοί 

οῇ έ]ιε ερεσῖα] οοπηπιαπάἆ. Τηϊς 5ο]επιπ 

απά επιρμαίϊο πιοᾶς οἱ αἀπιοπ]τίοη 18 

αδεά Ὦγ Ῥι. Ῥαι] ἵπ πο οἴ]λος ραξδδασας, 

1 Οογ. νι. 9, απᾶ κν. 90: ἵπ ἴμο {0ΓΙΠΟΥ 

πΥΙΕὮ τείοτοησο {ο απ΄ ονΙ] αοῖ, ἵη {πο Ἰ]αΐ- 

ἴ6Υ {ο απ ονΙ] οοπο]αδίοη, ]αξέ πιοπ(ϊοπθά. 

Τη {ο ργθ8οπί οᾳ5ο {16 τοίογοΏςθ αΡΡοαΙ5 

ταί]ος {ο κνΠαῦ Γοῦοιος; ἴΠοιδΏ α τε[εγ- 

οπςο {ο Ὑ]αί Ῥτοσθάες (4 ργαδίτίησί{ 

ίεπαςος, Ῥαταις) πηεεά πο Ὦο εκο]ιάαᾷ, 

Ἰσπαιία5 δος ἴἨα 8απ1ο Ίοτπι, Ερὴ, ὅ, 

10, Γλἱαᾶ. ὃ, 5ΗΙΠΥΠ. δ. οὐ 

μυκτηρίζεται] 'ἶξ ποί (αοαα]]γ ος 

να Ἱπεραπί(γ) ιου]οᾶ ; «πο Ιγπάδευσ,, 

γι]. ὍΤηΠὶς οπιρηαίϊο υνοτά 15 ιδεᾷ 

βενεγα] {πιουν Ιη {πα 1,ΧΧ, απἆ οσσα- 

ἱοπα]]γ ἵπ Ἰαΐοτ ο]αρείοα] Υτίῖοι5: µυκ- 

τηρίζειν λέγομεν τοὺς ἐν τῷ διαπαίζειν 

τινὰς τοῦτό πως τὸ µέρος (μυκτῆρα) ἐπισ- 

πῶντας, ΓΕέγηι. Μ. 8. ν. µυκτήρ, Ρ. 694 

οἆ. (ᾳαἱς[). Ἐλεποι (Οὔ5. ο]. π. Ρ. 

199) ας Π]ηκίταϊτοά {ἐπὶ πιοαηίησ Ὁγ α 

Τεν; εχαπιρ]ο5, 6. 5. ΟΠΠ]. 1η5έ. ΝΗΠΠ. 

6. 69, Βιοίοη. 4πζιέ. 4, Οἱσστο, Πρὶκέ. 

ζαπι. χν. 19. ἸΤπ Ἠϊρροο. Ρ. 1240 ν, Ιέ 

ο66118 ἵπ {1ο 86ης5ε οῇ «Ῥ]οράϊησ αἲ ἴλα 

η0βο,’ ὅ γὰρ ἐὰν κ.τ.λ.] 

«Τον το]αίδοθυογ α ια δοιρείἠ; ο0Ἠ- 

Άτπιαίίοη οἱ {μα ἐταί]λ οἱ {πο Ρτουεάἶπσ 

ββδοτίῖοη ὮΥ πιοαης οἱ α εἰσπ]βσαπί 1πῃι- 

Άσθ (6ΟΠΙΡΤΕ Μαϊ. κΠ. 99) ἀοτιγεᾶ 

αΑΤΑΤΙΑΝΡ. 

Δ 8 ΣΑ / ” ο 9 / 

ὃ γὰρ εὰν σπείρη ἄνμρωπος, τοῦτο καὶ Νερίσει; 
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[μὴ πλανᾶσδε, Θεὸς οὐ µυκ- 
ὃ ὅτι 

τοῦτο 

δερίσει] "ἐλίδ--- απᾶ ποιπιης 

οἷξε (Παπ {Πίς ----αΛλαἰ] Ἰε αἶδο }εαρ; πο 

ΠΟΠ {πο παίατα]. ννοτ]ἀ. 

καὶ 

καὶ ὉνΙ 15 αποεηδῖνο Ίοτζο Ῥοϊηίίπςσ {ο 

{μα τοσι]ατ]γ ἀονε]οροά 1ρδαθ». Ψοίςε. 

πι ἴοο. αρῖ]γ οἶίος Οἱο. ἆε Οναέ. π. 65, 

ἐπί θεπησπίοπη {αοστὶς Ἱα ππείο. Οµπ 

ἐλῖδ τοχί 966 ἴνο 5ΕΤΠΙΟΠ6 Ὁγ Εατίπάοη, 

ΦΥ. ἨΧΙ., ΤΧΠ. Ὑ οἱ. 1. Ρ. 62 εα. (1ιοπά. 

1849.) 

δ. ὅτι ὁ σπείρων] : ὀεσαιδο ᾖο έ]ιαέ 

ἵδ δοιοι(»᾽ ΤΘΗΣΟΠ 10χ {πε εοπέ]αάῖπσ 

τοῦτο καὶ Φερίσει, απᾶά εκεπιρ]Πσαίοη, 

οἱ 16 1π ερἰτίιια] ἐΠίησ5; ο {παί 15 8ουγ- 

ἵπσ ο9Π6 Ἰπά οἱ 5οεά (ίπο Βριτίτ) ν] 

1οαρ {μα τεσι]ας ρτοάιοί5 απά ἀενο]ορ- 

πηθηίς οἱ {]λαί 5οεά; ο πας ἵδ δονΊησ 

αποίἩοσ (ία Πο5]), ἴηοδε οἱ {]παί οίμεγ: 

ὥσπερ γὰρ ἐπὶ τῶν σπερµάτων οὓκ ἔνι 

σπείροντα ὀρόβους (νοίεΠεΒδ) σῖτον ἀμῆ- 

σαι. δεῖ γὰρ τοῦ αὐτοῦ Ὑένους καὶ τὸν 

σπόρον εἶναι καὶ τὸν ἀμητόν, ΟἨ1Υς. 

εἰς τὴν σάρκα ἑαυτοῦ] “ίο, ΟΥ 

7ογ, 9 οισι Πεδλ, ποῦ «πι ϱἄΥΠε φιιᾶ, 

γι]σ., ΟἸατοπι.: {ος ἴλοισ]ῃ {πο Βοα51 

απά {με ρὶπιέ ατα ταργεδοπ{εά πάει {6 

Ίπηᾶσθ ΟΡ ἵννο οοτη-βο]ά5, ἵπ ννΠΙο] 5ουᾷ 

16 ΒΟΝΤ, απά {ποπι ννλΙοἩ {Πο Ἠατνοςέ 15 

ραϊλετεᾶ, {Πο πιοαπῖησ οῇ εἰς 15 5611] τοῦ 

ζοσαῖ (πα, ἵαπα ιαπ ἵπ αστυπῃ, Ώοησ.], 

Ὀιέ, ἵπ αοεοτάαπσο ννΏ 1 Ίπογς ιδια] 

πηθαπῖη, οέλιἰοαζ (’ οατη] 8169, Ώοζα, ΟΟΠΙ- 

Ρατε Ο0ορί.); πε ρτορρ. ι56ά ἵπ ἴμο Ν. 

Ί, ἵη α δὐγίοίζψ ἴοσαί 86186 ὈὨοίηπς αΡΡΥ. 

ἐν απᾶ ἐπί, ---ἴἨα {οΥΠ1ιος ἵπ 1θί6Γ6ΠΟΘ 

{ο {πο Ἰπο]οδιτο πι νλῖολ {πο βοοά 15 

βΦονη (ΜαΐΠ. κ, 94, 97, Το. 19, απᾶ 

πιοίαρΠοτίσα]1γ, Ματ]ς 1ν. 16), ---- ἔλο 1αἱ- 

{αχ {ο {ε εροί οι νΥυΏῖοὮ 1έ 15 οαρί (1111. 

ΧΙ]. 20, 285, Ματ] ἵν. 16, 20, 91). Ἱη 

{ο αχρτοβδίοη εἰς τὰς ἀκάνφας (ΜΠαίτἩ. 
ΧΙ. 23, Ματ] ἵν. 18) εἰς ταῖὮθτ ΠΠΘΑΠΒ 

έαπιοης; οοππΡρ. Ε]αΐο, 1ο. νιΠ. 809 Α. 

Πο {οτορ οξ {με ῬτοπΟΙΠ ἑαυτοῦ πιαδς 
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1140 6ΔΙΛΑΤΙΑΝΡΑ, σπαρ. 1. 8, 9. 
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ὁ σπείρων εἰς τὴν σάρκα ἑαυτοῦ ἐκ τῆς σαρκὸς Ἀερίσει φφβοράν, ὁ 
᾽ ’ Ι] ΔΝ - ) - η / Ν .»/ 

δὲ σπείρων εἰς τὸ Πνεῦμα ἐκ τοῦ Πνεύματος Ἠερίσει ζωὴν αἰώνιον. 

ὑπὸ δὲ καλὸν ποιοῦντες μὴ ἐγκακῶμεν' καιρῷ γὰρ ἰδίῳ Ὑερίσομεν 

πο ὢο ονετ]οοκσᾶ, οἱ εδ Ὀοῖτς Ἱπι- 

Ρ]οά αδ ννε]] α5 οαΤΠΚΠΙΥ «σατο διἑαἰἑ 

ἀοάΐτα ον, Βοης.: ϱοπιρ8το Ααπίηας 

(οἶτοὰ Ὁγ ἡγιπάϊςοἸ.), «5δοὰ ποία αιοά 

οσα ασὶῖ ἆς εοπιπαίοπο οατηῖς ἀῑσῖῖ, ἐπ 

οαγ6 κιιᾶ, ο] 68τΟ οδί ποὺῖς, 4ο πατιιτὰ 

ποριτὰς 5ο οσα Ἰοᾳίτατ ἆς βοπηῖπα 

Ἀρίτίτας πο. ἀῑοΙς δµο, οπία Βρίτιας 

ΤΟΠ οδί ποὺίΐς α ποῦῖς, 5ο α οο, 

:φΦβδοράν] 'οογγιρἐίοπι) ---- οἱ ἴ]α Ὑν]ο]α 

ΊΠΒΗ, ὈοίἩ Ώοάγ απά εοι]; πο πιοτε]γ 

1Ἠ [ο ΠΕΙΤΟΥΥΟΣ ΡΗΥ5ἱσα] 5εηΏ5ο ο « ἆοσαγ” 

(καὶ γὰρ αὐτὰ φφψείρονται καὶ συμµφβψείρει 

τὸ σῶμα, 05.) Ὀιῖ αἷξο 1Π {ο {1]]εγ 

ο]ίσα]. 5οη5ο ο «οοτταρίίοη οἳ εοιι],” ἵπ 

Νίο] ο οοιιτ9ο οἴογηα] ἀἆραί] απά « ἆε- 

βἰτιιο(ίοη ” (ἨΠοδγο]. φθορά: ὄλεβρος) ατα 

Ἰπνο]νεᾶ απά Ἱπιρ]ϊοά: 56ο 2 Ῥοι. Ἱ. 4, 

Π, 19, 19, απᾶά οοπἹρ8το Ῥοπῃ. γἱ. 91, 

23... Πο 5ο, Ἠονγενατ, οἱ φβορὰ ταίΏετ 

ΏλαΠ. ἀπωλεία (ΕΠ1. 1. 19), --- λοιρ] 

1 )ροβδίθζή πιαγ Ὄο Ἱπίτοᾶάισεᾶ α5 ποτ 

αρρ]ίσαῦ]ο {ο σάρξ (Ῥε]οί(), --- 56ΕΠ15 {ο 

Ῥτοσ]αᾶο ος αἀορίϊίπς «ἀοδίτισίῖοπ  α5 

1ο ϱΡΙπιαΥΥ ΠιεαΠΙΠς} 596 Βίετ, ΕγρΛες. 

ο]. π. Ρ. 180. 

ζωὴν αἰώνιον] “εἰογπαῖ Ιἱ[ε; ζωήν, 

π. οοπίταδί {ο ἴπο Ῥτοοεάϊπσ φβδοράν 

(σοπρ. Ῥεαϊπι οὐ. 4, ἆοπαἩ Π. ϐ), απ 

Ένας Τσο, 5 Το παέυτο οῇ {πο Ῥηϊπεῖρ]ε 

{ο νο {πο εονΊπς ἶ5δ πιαᾶε ἀῑςιιποι]γ 

Οπ {νο πιοαπῖπς ο 

Ώιθ {ΕΤΠΑ αἰώνιος, ΟΟΠΠΡ. ποίος οπ 2 Τή688. 

1, 9. 

0. τὸ δὲ καλὸν ποιοῦντες] 'Βιαΐ 

πα τοοἰ]-αοίπᾳ ἴεέ 18, οἵο.; οχ]οτίατῖοπ 

εσσοί5, ---- αἰώνιον. 

ἴο Ῥετδενοταπσοο ἵπ {πο {οτπι οἳ εονΊπς 

Παδί πποπ{οποᾶ, {πο δὲ Ιάἱοππαἰσα]]γ ἵπ- 

ποὐμοίπσ απ αἆάτοςς αἴτογ {οτοσοῖης ἆο- 

{α1]5 (σοπαρατο Ειτὶρ. Ιέλος. 105, ναί, καὶ 

δίκαια ταῦτα τάξαι δὲ μισθὸν κ.τ. λ.), 

απᾶ, ἴπουσ] Ῥταςίἰσα]]γ αρρτοαςλῖπς ἴπ 

ππθαπίηρ {ο οὖν (15ο 1εί 15 ποί)), 5811 

Ῥτοσοτνίπιᾳ 15 Ῥτοροτ {οχοο ἵπ {]ιο εοπίταςε 

Ὀδίννοσ {πο οοτταρῖοἁ εἶα5ς ]1δί ρτοπη]- 

ΠΟΠΙΙΥ πιοπίιοπσᾶ, απά το Ὀθιτοτ 156 

νο] 15 ον αἀάτορδεα: 566 οχχ. Ιπ 

Ἠατιιπς, 1)αγίίο, δέ, 2. πι, Νο]. 1. Ῥ. 106. 

Οµ το οποια] απά Ἰπο]αρίνο πποαπίης 

οἱ τὸ καλόν, 566 Ποῖο» οἩ νοτ. 10. 

μὴ ἐγκακῶμεγν]' ζοέ τι ιοί ἴ08ο ᾖιεαγέ.᾽ 

Ῥοι] Ίετο απά ἵπ ἴ]ο οἴ]οι Ῥάδεασος 

ννΊἼοχο ο ννοτά οὐστ (Ίμικο κνη. 1. 

9 Οοτ. Ίν. 1, 16, Ἐρ]λ. Π, 19, 2 Τμεςε, 

11, 19) Πιαολπ. απᾶ Τΐφοᾗ. τοιᾶ ἐγκακ. 

Ἰηείοαςᾶ οἱ ἐκκακ. (1ΐσο., α].), απά τί γ; 

35 15 86ΕΠ5 νοτγ ἀοιῦτ{α] ννἸεί]οτ ἐκκακ. 

15 α σεπιῖπο ποτά αἱ αἲ], απ ν]οίηοτ 

1ΐ5 οσσπτεησθ 1π Ἰοχίσοις απά τ1δ6 ἴπ 

Ἰαΐος ὙτΙίοις {50ο οχχ. οο]]οσίοά Ὦγ 1.. 

Ῥιπά, ἵπ ΒίορἩ. Ί1ε. 5. Υ. οἱ. ν. Ρ. 

490) 156 ποῖ, 45 Ὀσιοτ τἨ]π]ςς, επ[τε]γ 

ἀιο {ο ἴ]ιοςο ἀοα 1] τοαᾶῖηπςσς. Αἲ αΠγ 

ταῖς, 1 ἐκκακ. οχἰςί, ἴ]ο ἀϊπετεπεο υγ] 

Ὃε νετγ ε]ἰρΠί; ἐκκακεῖν ΠιαΥ Ρει]ναρ 

ΊηθαΠ, {ο τοίῖτο Ίτοπα ἴθατ οι οἳ αΠΥ 

οοιχ5θ ΟΙ ααίῖοΏ, (πεατ]γ ἀποκακεῖν) ; 

ἐγκακεῖν, ΄{ο Ὀθ]ιανε εον/αν1γ, "{ο Ίο5δε 

Ἠοατί, Ποπ ει 1. ἴπ Ἠοδ απ. Ῥα]πι, 

Γεω. (Υοἱ. 1. Ρ. 8335), Ῥο]γὺ. Πίδί. 1ν, 

19. 10 1 αἴιοὰ ἵπ {ανοτ οἳ ἐκκακεῖν- 

Της 6 απ΄ ονετεῖσητ; ἴπο τοαᾶῖησ 5 

ἐνεκάκησεν, απιᾶ 5 αοτια]]γ 5ο οἴτεὰ Ὁγ 
Ἰλορί α. Ῥαἷπα ππάςτ ἐγκακέω; 5οε Ρ. Τ02. 

καιρῳ ἰδίῳ] ἵπ αἄιπθ, ΥΟΡΕΥ ἐἶπιες 

ἑίοππροτο ῬιαςΜαίο”. (Βεζα), νε πια 

αρροϊπίσᾶ Ὁγ ἄοά {οτ {1ο τονγατὰά {ο Ὁς 

Είνεπ; οΟΙΠΡΗΤΟ καιροῖς ἰδίοις 1 πα. 1, 

6, νι. 15. Όπ ἴ]ο Ῥγεδοπί Ἱιςδο οἱ {ο 

ἀατῖνο {ο ἀοποίο {λε εραςε οῇ εἴππο εσὲ(λτη 

το]είο]. [ο αοῖοι ἴακορ Ῥ]αοο, --- ΠΙΟΤΘ 

οοττοοί]γ οχρτοςςοᾷ ντα απ΄ Ἱπβοτίοά ἐν 

(Ώοπι. ΠΠ, 26, 2 Τ]οῬς, Ἡ. 6, αἱ ), 868 

ποϊόνοπ 1 Τίπι, Π. 16, απᾶ οοπιρ. Πρ. 

π, 12. μὴ ἐκλυόμενοι)] : 

( ποιο) ιο Γαἶπέ πιοέ (πι οιγ ιοοζί-ἀοῦπᾳ) }, 



Οπα». ΥΠ. 9, 10. 

Ν α] / .”/ 

μὴ ἐκλυόμενοι. '' ἄρα οὗν, ὡς 

ερτον]άοὰ ας ννο ἆο ποξ;’. Ἡγροί]μοίίσα] 

Ἡδο οἱ ἴἶχο {οιπροταὶ. ρατςΙρ]ο, ἴἨθ Ρτθξ- 

επί ἴομςο ροϊηίίς {ο ἴμο εἰαῖο ἴπ ν Πίο 

ΈΊχογ παιδί πονν Ὀς ΙΕ ΤΠεγ ννου]ᾷ τοαρ 

Ἠετθαίτος: 56ο Ἰτῖσει, ργασλζ. ψ 56. 

11, απά οκς. ἵπ Ῥομπα]{ε], 5/έ. ὁ 207. 

ὄ, Ρ. 415. Ἴ]ιο εἴπιρ]ε ῬχοἸσαίίνο 6οη- 

ὨθοίΙον ΥΙΓ Φερίσοµεν ο] 2 Μο 
Δ3- σ 

ὃν [οἱ που ους ππο]οξέμπη ποϊς] Θγ{., 
4 

οἳ ἴ]λε η1ογο ργαστἰσα]]γ αἀνονδία], ὁ ννΙ(- 

ουί {αἰπίϊης Ἰ (5Το]Υγ πού «τανγεἱσογ]ῖοἩ,) 

Ἐννα]ά), 5ο]. πόνου δίχα δερίσοµεν 

(πεοά., ΈποορΠ. αἰ., πο έπαςδ ἆταν; α 

εοπίγαςί Ὀδίνγοοῃ {16 {οἱ]δοπ1θ παίυτε ος 

έλα εατί]]γ, απά πα πννδατγίης παίυτθ 

οἱ ἴἩε Ἠοαναπ]γ Ἠατνοςί) ἆοο5 ποῦ 566ΠΙ 

φαἰϊδίασίοτγ.  Έον (ποιςΏ {5 ΙΠίΘΓΡΤΕ- 

{αΐϊοπ σαπποί ο Ῥχοπουιποεᾷ σγαπιπιαἑὲ- 

σαῦψ Ἱποοιτεσί, οη. αεσοιηῖ οῇ {με δε ος 

ἴπο μὴ ταίλετ ἴ]αί οὐ (8 σ]ς., θοποί(), ---- 

Έλα «οππθοΏΙοπ οἳ μὴ νι Ῥαγοῖρ]ες Ῥε- 

Ίπσ «ο ἀἰδΏποί]γ {πε Ρρτοναϊ]ίπς δασο ἴπ 

{πα Ν. Τ. απ Ἰαΐεν νντί{εις (566 ποίθς ΟἨ 

ον. 5, απᾶ ϱοπΙρ. οχκ. ἵπ παν, . ᾧ 

6δ, ὄ, Ρ. 428 εα., απᾶ ἵπ (αγ]6Υ, Ῥαφίίο. 

Νεπ. Ῥ. 96), --- Τε 51] πιιςί ὃς τε]εσίεά 

οπ ετοφοίϊσαζ 5τοιπις5, α5 αἀάϊηπς πο Ῥατ- 

Πσιι]αχ {οτος {ο ἴπ6 σεπετα] οχΠοτία{ἶοῃ ; 

ὙνηἨοχοας Το οοπαΙίοπα] πθαπίΏς 86ΓΥ65 

{4]]γ {ο Ὀτίπς οί {Πο πηίπσ]εὰ ν/ατηῖης 

απᾶ οπέουτασοπιθΏ{ (προτρέπει καὶ ἐφέλ- 

κεται, 0Ἠ1γ5.), ΠΙΟ 866ΙΠ5 {ο Ῥετναᾶα 

{πο νετρο. πα ἀιξιπείίοι ἄταννπ 

ὮΥ Ῥεης. Ῥείνγοση ἐκκακεῖν (ἵΏ οεζζε) απιἀ 

ἐκλύεσβαι (1η ῥο556), ἴ]ο {οσπηετ τε[εττίησ 

{ο ἴ]ιο {αϊπίηοςς ος Ἠσατί, {πο Ἰ]αΐίογ ἴο 

ἴλα αὐιδέγιῇ κίαίθ, απά {πο ε(Ιπίοτπα) 

νιῄατα τοπ]]βδίο”. 86οπῃς {αἶτ]Υ {επαβ]ε : 

εοο οκχ. ἵπ Βίαορη. Τᾖεδαι, 8. Υ., 1ΟΠ} 

ν Ισ Ὑνς πΙαΥ βε]οοί ({ΠοισΏ να α 

πηοτο αἰπιρ]γ Ῥ]γείσα] το[), Ἑλαίατε], 

ἸΗογαζ. νΙ. 619, ἐκλελυμένος καὶ κεκµη- 

κῶς. Α «εεηεΙὺ]θ ΒΟΙΠΙΟΠ ΟΠ {Πῖ5 Υειβο 

ςΑΔδΔΤΑΤΙΑΝΡΕ. 14τ 

καιρὸν ἔχομεν, ἐργαζώμεδα τὸ 

νν]]] Ὃο {οιπά ἵπ Ῥ]οτ]οσ]ς, Φ6}ηι. ΚΧΧΙΧ. 

γο]. τι. Ρ. 275 κα. (ο. ἨΠιιρ]ιες). 

οὖν] 'Αεσογαὔιφί ἐλει, 

90 ον, οο]]οσίῖνο απά Ἱπ{θτοηίία] οχ- 

Ἠοτίαϊίου ατὶδίας Ἱπιπποδίατε]γ οί οϐ {πα 

Ῥτεσεάίπς ἰαἴοπηεηί5, απά Ὀπίησίης {ο ἃ 

παϊυτα] «1956 {λε ρτοιρ οἱ νοτεος Ὀρσίῃ- 

10. ἄρα 

πίης Ν] νογ. 6, απά πα πἹοχο ἀῑτεοτ]γ 

Ἠοχίαίοτγ Ῥοτίϊοπ ΟΕ ἴ]α ερἰ]ο, Ίππο 

Ῥτορος παθαπίης Οἱ ἄρω, }εὐι ἰία 60ΠΙ- 

Φαγαέΐδ, απά 1 ῥτίπΙαΥ τείοίοηςς Το 

ΒΙππρ]ο «Ῥτοσγοδεῖοη {ο αποίΠοχ είερ ἴἵπ 

Όπο αγσιπιοηί (Ώοπα]ά». οραἱ. ὁ 1939), 

15 στο ἀῑδίίποίΙγ αρρατεπῖς 15 νεακος 

παΏοσΙπαΏνα {οτζς Ὀοΐπς εαρροτίεά ὉὈγ 

Όλα «ο]]εσίίνε Ῥονγε οἱ οὖν: "5 (πρβ 

απο «ο, 1εὲ ας η «ΟΠΡΕΩΠεΠσε οΕ {είς 

Ὀοΐπο ϱο, θίο. ἶπ Αιιο (τοαεὶς (ΠΒ 

οοπιυἰπα Ποπ 15 ΟΠΙΥ {οιπᾶ 1π Τε 6356 

οἳ {1ο Ιπίαπτοραίίνε ρα: 39606 Ἠειτῃ. 

Τἱφεν, Νο. 292, απᾶ οἩ {ο σεπετα] ἀϊδ- 

Ώποίίοη. Ῥείνγθεπ ἄρα απά οὖν, 56 Ι1οἱ2, 

Ὥευα». Υοἱ. Ἡ. Ῥ. 711, --- Όαΐς «οπιρατα 

Ῥοπα]άς. «», ὃ 604, απ ποίθο» οἩ 6Ἡ. 

Η. δ. ὡς καιρὸν ἔχο- 

μεν] «αἳ τοο Άαυο οββογέιιέἡ,᾽ ἐ. 6. ὁ 8Π 

αρροϊηίεά 8ο6ΠΦΟΠ 10Γ 5ο ἀοΐπς; πού 

πΙΘΤΕΊΥ Ρρτοιί, ἓ, 6. απαπάοσππᾳθ εν 

αποϊϊοεοαπᾳιιθ οσσαδίο παδοατας  (1γοἱ{), 

Ραΐ, έαξ, ἵπ αοσοτάαποσθ ΥἩ πο οἴγοπτη- 

βίαποθΒ;᾽ 566 Μογετ ἴπ ου. Έλα ρατίῖ- 

εἷο ὥς ἶ5 ἴλιας ταί]οτ σαιδαζ, «ποιίαπη 

(ει, α1.), ποτ ἐεπιρογαί ' ἀππα ' (Υα16., 

ΟἸατοπῃ., 3Υτ.-ΡΗΙ].), 85 αΡΡΥ. 1δη, 

ΙΛ. Ὁ, ὡς ἔτι καιρὺν ἔχομεν (9οί1, 

ε5Ρ. ἴ]α Ἰαίίοι, Υετγ ἀουυία] πιεαπίησ5 

Ιπ ὲ, Ῥαα]’5 ἨΡρ., (ΠοιρΏ πού ΠΕΟΠΙ- 

ΊΠΟΠ 1Π. οἱαβεῖσα] νο; 56ο 1]οί2, 

Ῥευα». οἱ. 1. Ρ. Τ9), Όαέ Ία5 οη]γ 18 

βἴπαρ]ο τε]ατῖνο {οχσας; ἴἨα Ίτια Ἰπ]ς Ῥο- 

Έννοση τηίς απὰ {1ο Ῥτεσοάΐπρ Υοτςο Ὠείπς 

εαρΡρ]εᾷ Ὦγ καιρός (Ώτοντ, ρ. 945): "8 

ἴιετο 15 ἃ καιρὸς 10ΟΥ τὸ Φερίζειν, 50 18 

ἔἸετο 9Π6 10; πὺ σπείρειν. «ΑΦ Νε Ἠανα 

16 {Ἀομ, 1εί α5 αεί ποζοτάαβ]γ απά πλα]κα 
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. Ν Ν ’ / ἳ ΔΝ Ν ) / ” ἀγαδὸν πρὸς πάντας, µάλιστα δὲ πρὸς τοὺς οἰκείυς τῆς 
πίστεως, 
Ἠοοπρίεα]αίοη, Ύους 
{μ]κο (οασ]ιοις κου] {ο Ίνανο 1 Ίδετε πηλίκοις ὑμῖν γράµµασιν ἔγραψα 
γοι οἰγομηποῖκοά {ο αν οἷά ρεγασοίον απ {ο Ῥουδί οὗ γους αμη]κίοῦ. “ΑΙ ἔταο Ῥουδίημ, Ἰνον/ενθτ, πα εέ Ῥο 

ἵπ Ον εἷδε αι Ἠίς 01088. 

νο πποςί οἳ 1έ1 κατεπείγει καὶ συνωβεῖ, 

ΟΥ. Παπιπποπά (οἨ Πλ. ἵν. 10) 

ἑππης]αΐίο8 καιρὸν ' αὐἰΠ{γ, Ὀαῖ λα οχκ. 

ατοὰ Ὦγ Νοιδι. ἐπ οσο. ΝΑ] β]ον/ Οβ 

πιοἱβσατίοπ ἴο Ὦο ααἱζο ΠΠΠΕΟΘΕΡΗΥΥ. 

τὸ ἀγαβδόν] 'ἐλαί τολίο]ι ἐδ φοοᾷ ; 

ενα επί υν]λίο] ἵπ. θαζ] 6856 ἶ5 ροοᾷ, 

πνἨοί]ιος οοηφιἀοτοά ἵπ α βρἰτίια] ος 

{θπΙΡοτα] 5οηΏ5ο, πο ἀἰδ ποιοι Ῥεέννθοιι 

τὸ καλόν, 35 Ἱπιρ]γίης φοοᾷ ἵπ 188 Ἠϊρ]ιοςί 

5οπΏ5ο, απά τὸ ἀγαβδόν, 5 το[οιτίπα 1ΠΟΤΘ 

Ῥατίϊοι]ατ]γ {ο ᾖἰπάποβα, οἵο, (ἨΏαμπῃ.- 

Οτι5.), ἆοος ποί 8οεπῃ τοπαῦ]ο Ἱπ {Το 

Ν. Ἡ.: αδ τὸ καλὺν ἱπο]ιάο ννμαί ἴ8 

Ῥεπεβοσπί (ΜατίἩ, χ. 19), 15 ννοῖ] αν 

ναί ἵ5δ πιοτα]]γ σοοᾶ (1 Τ]οςς. ν. 21), 

5Ο τὸ ἀγαθὺν πο]ιιάσς ναί ἶ5 πιοτα]]γ 

απά εξεοπΊἶα]]γ ροοᾷ (Ίοπι. 1, 10), α5 

πο] αξ ννλαῖς 15 πιοτοι{α] (Έλι]οπι. 14, 

«οπἹρατο Ἐρῃ. ἵν. 28), --- ἀγαδωσύνην 5 

ννο]] α5 εὐποιῖαν, Ποῦ. κ. 16: «οπιρᾶτθ 

ηοίος ον 1 ΤΛ6β9. ν. 2]. ια 

τοαάῖπςσ ἐργαζόμεδα αἀορίεᾶ Ὦγ Γιαο]πο, 

εᾱ. εἴοτοςί. (6 τοίτασίοᾶ ἴπ Ίαχσοτ ο.) 

νι ΑΙ απά 5οπΠ]θ πῃδς,, ἶ5 ΤΙσΠΙΙΥ το- 

1οοτοᾶ Ὦγ τεσεπί οἀϊίοι οπ ἀοοῖάοεᾶ]ν 

Ῥτοροπάσταπί οχίοτπα] εγἰάσποο [β10ΡΕ 

ΤΙ (-σωμεβα), απᾶ α ρτοαῖ τηα]οτίίγ ο 

πῃςς, Ἐν, απ ΕΕ] απά ποῖ ντλοιέ 5οπηθ 

Ῥτοῦαδ!]εγ οἳ ἴνο Ιπίστεπαηρα οἱ {ο ο 

απᾶ ω (1Ποιρ] τατο 1Π 5αοἩ ΜΡΕΒ, α5 Β) 

Ῥαῖπσ Ἠετο αοοϊἰἀεπία]; οοπιρ. Βοίνοπος, 

σοἶ]αέ. Ῥ. 1ΧΙΧ. 8. 

οἰκείους τῆς πίστ.] "Πίο ἔλεηι 

τοι ΦεΙΟπΠ ππίο {λε Γαλ.  Τπο πιθαπ- 

Ίπσ ΟΡ πρὸς ἵ Ἠστο ποί ΠΠΕΤΕΙΥ ἰηο ρεη- 

οτα] ολμῖσα] οπ6, το γεφαγᾶ ο, Ὀαῖτ ἴ]α 

ν 
πρὸς τοὺς 

Ρατίίου]ατ οπ6, έγρα ; οοπιρ. ΕΡΗ. γΙ. 9, 

1 Τ]6ε. ν. 14 (ποίθ8), απᾶἆ οχκχ. ἵπ 

ποτ, ἄν. ὁ 49. Ἡ, Ῥ. 961. Τ]ε τπεαη- 

ἵησ ογγα, ΟΥ οοπ/γα (1Ἠϊ5 Ἰηΐέέογ τατο ΙΓ α 

Ἰοβιῖ]ᾳ ποῖῖοπ 15 πο Ἱπαρ]ίεά ἵπ {ια νετῦ, 

7ο56ρἩ. «Αρίοπ. 1. 51) νι] τοβα]ί τοπα 

ένο οοπίοκί. ἉγΙι τοσατὰ {ο ἴο Ῥοσιι- 

Ίαν ΡἨτα»ε οἰκεῖοι τῆς πίστεως, ἴῖ ΠΊΥ Ὦο 

οὐδοτνοςά ἴ]αί Ττ ἆοσον πο αρροατ Το Ἱῃ- 

γο]νο αΠΥ α]]ηδίοπ {ο οἶκος ἵπ 11ο Ῥοσι]- 

Ἰϊαχ 86Π86 ΟΗ “ία Λοιδε οί 0ο ” (Βεποίί), 

ος {ο αΠΥ ορροοῖα] Ἰάρα οἱ εοπιροδίης α 

βἰηρ]ο Γαπιῖψ (Ίνοιις, Τλέοϊ. ΟἼιγόί. Ἱν. 

Ρ. 124), α5 ἴ]χα ΠΙΠΙΕΤΟΙΣ οχκ. Ποπα ]αΐ- 

ἴοτ νντίίοις οἱ {15 1156 ΟΓ οἰκεῖος ΝΤ] αἴ 

αὐρίτασί βαὐςί. (ο. 6. οἰκεῖοι φιλοσοφίας, 

ὀλιγαρχίας, γεωγραφίας, τρυφῆς) α]] 5οειπ 

ο ΑΊΟΝΥ {λαί ἴ]ο αἀ]εοίίνο Ίνα Ἰοδί 15 

πιθαπίησ οϐ ροσι]ίατ, απᾶά ο]γ τοίαῖης 

Όιαί οἱ φεπεγαῖ (]λοιιρΏ οἴοσο οοπποοίίοη ; 

9ο ῬομννείσΏσοις. 1ου. Ιοἱψῦ. 5. ν., πιά 

ἨλΓαιςε. ἴπ ἴοο.. Α ΒΕΤΠΙΟΠ οἩ {πὶς απᾶ 

Ώιο Ῥγοσθᾶϊπς νοι»ο, Ὀαΐ οἳ πο Ῥαττίσιι]ας 

ολατασίοτ, ΙΙ ο {οιπά Ίπ Τη]οΐδοη, 

Βογηι. ΣΙΧΧΧΙΚ. Ὑο]. π. Ρ. 692 (Τοπ, 

1152). 

μήν πηλίκοις ὑμῖν γράμμασιν 
ἔγραψα] ’ἴτ το]ιαέ αγφο {είίεγδ Ι Λαυο 

ΊΠο οπ]γ Ροδδίρ]ο νναγ 

οἳ αττίν]πσ, ονοπ αρρτοχϊπ]αία]γ, αἲ ἴ]α 

πηραπῖης οἳ {15 πιιιοῃ ἀουαίοά «ἶαμςο, 

18 {ο αἆἨοτο 6]οβο]γ {ο ἴ1ο εἴπιρ]ο Ἰεχῖσα] 

πιθαηΊησς ΟΕ {ο Ὑνοχά5. Ἴ]οδαο Τί νν]]] 

νο Ῥεςί ἴο ποτῖζο 5εραταίε]γ. 

πηλίκος κίτοί]γ ἀεποίο φεοπιοίγἰσαϊ 

πηασπ]αςᾶδ, «Ἠονν ]ατσα” (οοπιρ. Ἐ]αΐο, 

τογέέει {ο γ/οιι.” 

ἨΜεπο, 83, πολίκη τις ἔσται ἐπείνου ἡ 

γραμμή ; 5ο ἴοο Ζας]αχ. Π. 2. πηλίκον τὸ 

πλάτος . . . πηλίκον τὸ μῆκος) ἵπ εοπίτα- 

ἀἰξιποίίοπ ἴο αγἰ]πιοέἰσαϊ ππαρπἰιᾶο, 

εχρτεςεεᾷ Ὦγ πόσος, ! ΤΟΝ πιΒηγ. Της 

πηθαπῖης απᾶ ἀἱδποίίοι αρροατ {ο Ίανα 

Ῥεοη οὔβδογνοά ἵπ ἴμα ΔΝ, Τ,, 35 ἵπ ἴ]α 

ΟΠΙΥ οἴ]οτ Ῥαβ58σο ἵπ νἩΙο] πηλίκος 

οσσ1Β, Ἠεῦ, νΠ, 4, πηλίκος οὗτος, ἴμθ 

βαπιο Ῥτίπιατγ Ἰάοα οἱ πιαφπἰΜιε (1ἨοιιβἩ 

1π απ. εἰλίσα]. 86Π56) ἱ5 ἀῑδιιπεί]γ τεςος- 
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πὶζαῦ]ο. Το α58απ1ο {Ίο ἵη έ]ο ρχοβεπί 

ο85ο (α) αΠΥ οοπ{αδίοΠ ΟΓ πηλίκος ΝΤ 

πόσος (Νοποίί, Νεαπᾶος, Γαπέζιφ, Νο. 

1. ρ. 351, Ἠο)), Νποπ. ἴλουε ἶν 1ο ἴτασθ 

ΟΓ ΜιιόἩ α πδαρο οἰίῃος Ιπ (πο Ν. Ἡ, οἳ 

1/ΝΝ, 8οσπης ἀῑδίίποί]γ τιογιέέσαῖ ; ΤΟΣ 

σαη (0) αΠγ αδδιιησά οᾳναίσπος νί]ι 

ποῖος (' απα]ίοας Πτοτίς, Ὑμ]ς., Ο]α1οπα., 

Ασπ, ὀν]οϊκαϊπι, «οίῃ.,  «οπιρατθ 

Ἠσδγο]. πηλίκον, οἵον, ὁποῖον, ἄπᾶ 966 

Τπο]ιαῖς, 4ποοίφ. 18894, Νο. 92), απᾶ 

ΑΠΥ τοίθτεποθ {ο ἴἩθ ἀμορφία οἳ {πε Ἰεί- 

ἴους (0Π1Υ8., Ἔπεορῃ., ἱοαπι., Τηευα. 

21 οοπΠΡρ. Ζοπατ. Γεω. 5. Υ. πηλίκον' τὺ ἐν 

ἀμορφίᾳ ὄν. ὧν παρὰ τῷ ᾽Αποστόλῳ: ἴδετε 

κ. τ. λ., Νο]. 1. Ῥ. 1647) Ὀε ρτοπουποθά 

οἴμαιννίσο {Παπ Ῥιγε]γ αγθίγατη, 1ος 

πιασπ]ζιάς ἆοος ποί ΠηΘΕΠ 5ΠαΡε]6ββηθς8. 

ΎμΤε οἳπ Ἠανα 1ο πο οίἩεχ οοττοςί {ΤαΠ- 

Ἰαΐϊοπ ἴ]απ αἰτπρ]γ; /Άοιο ἴαπσφει ἄγαν 

µίζοσιν ἔχρήσατο γράμμασιν, ῶηεος., ---- 

ΥΤο, Ἠοννονεχ, αρρθατς {ο Ππιϊς {πε αἱι- 

{οσταρ]Πίο Ροχίίοη {ο νμαῖ {ο]]ουνς. 

γράµμμµατο παἡ Ῥο Ἱπίετρτείεά απ 

ερἰςί]α;. 966 Αοΐς καν]. 2], 6ΟΠΙΡΔΤΘ 

1 Μασα. ν. 10, Ισπαί. Ποπ. 8: Ῥαῖ (α) 

οί, Ῥαι] ἴπ πο οἴΠοθγ ρᾶξξασα 80 15ος 15, 

{ποιβἩ Ἡς Ἰας Οο60αβ8ΙΟΠ {ο 1186 α Ν'οτά 

ἀεποίίπς α Ἰοίίει (ἐπιστολή) 5ενεπίθεῃ. 

ΏΊπιθς; απά (0) ἴΠὶ5 βρεσίε» οἱ οοσπαίθ 

ἀαΐϊνε γράψαι γράμμασιν (60Ππρ8Ττε εἰπὲ 

λόγῳ, Μαιτμ. νι. 8) ἶς πο {ουαπά ἵπ 6, 

Ῥαυι]ς ἩΡρ., πΟΓ ας Ἠθτο αγ ος {πα 

αἀάιοπα] {οτοο ΨΥΠΙΕΠ {ο Ἰδασε ἵππρ]]6Β 

(Ῥετπ]. /πέ. ΠΠ. 16, Ῥ. 107), απά νν Πίο] 

αἶοπο σοι]ά αεσοιπί {οτ {μα Ππίτοάασίῖοι 

οἱ α (λιγά ἀαιῖνε (Ιπείοαὰ οἱ 11ο παίιτα] 

4σοι5.) ἵπ. α θοπίοηςς οἳ οἰσῃί νοτᾷρ. 

Ύψο «6αΠῃ, {Πετοίοτθ, {οτοεᾶά {ο αἆποτο {ο 

Ώπο εἴπιρ]α πηραηῖης, “ ζοίέογ», ο)ιαγασίογδν’ 

α5 1π Τμι]κε χχΠϊ, 28, 2 095, ΠΠ. 7 (106, ): 

5ο Οορί. Λαπ-θλ]λαὶ, ἄπά αΡΡΥ. ΑΠ} 

Έα οἵ]ιου Ὑν. ατο απὐἰσιοιβ, 

ἔγραψα] "Ι ταγοίε οι Ἱπ Ιάἱοπιαίῖο 

Ἐπσ]ιςῃ, ----«Ι Λαυο ιογέεη, Ἱπ τεβ, ἴο 

{πε ν]ο]ο {οτοσοῖπσ ορίσει]; πο ϱΙ 

Ὑηηία (Β6Πο]εί, ἨΗύπί ρ. 197, 0οπγῦ., 

α].), ερἰδίο]ατγ αοχῖ, Ἴπε τεαὶ ἀμΠ- 
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ου]:γ ο ἵπ (ί νγοτᾶ, ονΊης {ο {]λο 

ἀἰβογοπί οοπς]ιδίοης {ο νΠίοὮ Ἠϊκίοτῖσα] 

απά ρτατηπηαίἶσα]. «οηθἰἀθταίίοη5 αΡροαχ 

χοδρος(ἶνο]γ {ο Ἰοπά δ. Όπ {πο οπα 

Ἠαπά. 16 αΡρροατβ ἀἰδίίποίΙγ (Ποπι. χγἰ. 

2ο, ο, 1 6ο5, παπι οἳ, ΟΌοἱ, αν, 18.5 

Τ]μοςς. ΠΠ, 17), ενας Ῥί. Ῥαυι] ννας ἵπ ἴ]ο 

Παδίτ οἱ αδίπς απ΄ απιαπιιθηξίϐ, απά οἙ 

αἀάϊῃπσ ΟΠΙΥ ἴπα οοπο]αάἰπςσ γνοτάβ, 

Ἐνοπι νογ. 11 {ο οπἀ νου]ά 866ΠΗ, {Ἠθη, 

ΝΟΥΥ ΡτοῦαῦΙγ 5αοἩ αἀάἰίοῃ. Ῥαί, οἩ 

{ο οἴ]οτ Ἠαπᾶ, 16 15 νετ ἀουυί[α] 

νν]είποτ 0. Ρα] ος αΠΥ οἱ {1ο ΥΥτΙ{6ΓΒ 

οἱ {ο Ν. Έ, ονετ 1156 {η ορἰδίο]ατγ 8οἨ. 

ἔγραψα εκε]ιδινα]γ ἵπ τοίογεησθ {ο το]ιαί 

οΐ]οωδ. Τ]ο αοτὶδε ἵπ α]] οαςθ αΡΡεαΙΒ 

{ο Ἠανα 1 Ῥτοραι 190108, εἶίμει (α) ἵπ 

τ6{εγοΠοθ {ο α {ΟΥ1Π6Υ Ιδέες (1 (6091. ν. 9, 

9 Όοτ. ΠΠ. ο, ἵν. 9, νι. 19, ὃ ἆΠοππ 9 [βεα 

1,8 σα ἴπ ἴοο.]), οἵ (ϐ) ἵπ τοίετοηςο {ο απ 
ορἰδί]ο πο” Ὀτοισηί {ο 15 οοπο]ιβίοῃ 

(Πἱοπι. χν. 16, 1 Ῥεί. ν. 19), οἵ (6) ο α 

{οτεροῖπσ ῬοτίοἨπ οἱ {με ερίσι]ε (1 Όο5. 

κ. 16, 1 ομπ Ἡ, 21 [ου Τ,Ἴσε]κα απᾶ 

Ἠτιίπει ὕπ ἴοο.]. οοππρατο ῬΗεπι, 19), 

απᾶ 6Υ6Π δίαπἆς Ιπ α 5Ρεοῖες ο{ απ/ίΙ{Πθ- 

Βἱς {ο γράψω ἵπ τοίεγεποθ {ο Ὑμαί Ία5 

α]τοαάγ Όεοι τει (1 ἆοππ τ. 14, 

ν΄Ἠθτθ 9εο Ἠιί].); 95εο Ἴγπετ, 2. ὁ 40. 

δ. 2, Ῥ. 249, απᾶ ποίες ον Ἠλίεπι. 19. 

Ντ ἐΠὶς Ῥατα]]γ οοπβ]οίῖπσ ονιάσποθ 

16 «Θ6Π6 ΙΠΙΡΟΡΕΙΡΙ6 {ο ἀθοῖᾶὰο Ροβινε]γ 

ν/πείηον 6, Ῥαι] ννυτοίο {16 1ολοίε ορὶςί]ο 

οἨ ΟΠΙΥ {1ο οοπιοζιά πι Λογέΐοη. Όπ ἴπε 

π/Ώο]θ, ἨούΥθυετ, ἴ]πθ δε οἱ ἔγραψα, 6δ- 

Ῥεοία]]γ νο οοπίναδίθᾶ Υί γράφω 

(2 ]ι6Ῥς, 11. 17), Ἰπο]πεν Ἡδ {ο {πε 

{ΟΥΠΊΘΥ 5ΙΡΡΟΣΙΙΟΠ, απά Ίνα {πας σοπ- 

ε]αάο, ἴλαί {ο Ῥτονεπί αΠΥ Ροββῖῦ]ε πηἶθ- 

ἴα]κο α5 {ο ἴπο αι{ΠοτεΠίρ οἳ {πο ορὶςί]θ 

(6ἨγΒ.: οοπιρατο 2 Τ]οςς. Π. 2), ---- 68- 

Ῥοσία]1γ αξ Τίς να απ΄ οπογο]ίσα] πηῖδ- 

βἱνο (6Ἡ. Ἱ. 9, Ὑηετθ 966 Ο1ςΗ.), --- Βέ. 

Ῥαι] Ἠοτο ἀονίαίεά ποπι Ἠϊ5 δια] οἱ1δ- 

{οπι, απά Ἡτοίς {16 ιυλοζε Ἰείίοτ νε] 

Ἠϊδ ον Ἠαπά (ΟἨτγροδίοπι, 1μοος., 

Ἔποορη., (ὔσοαπι.), απά ἵπ ολαταοίοτε, 

ψ/Ἠείμος Ποπι ἀθδίρη ος Ιποχρετίηςβ, 
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13 τῇ ἐμῇ χειρί. 

6ΑΙΑΤΙΑΝΕΒ, ΟπΑρ. ΥΠ. 19, 18. 

” /’ Γ - . ω 

ὅσοι Ἀέλουσιν εὐπροσωπῆσαι ἐν σαρκι οὗτοι 

ἀναγκάζουσιν ὑμᾶς περιτέμνεσλαι, µόνον ἵνα τῷ στανυρῷ τοῦ Ἆρισ- 

τοῦ μὴ διώκωνται. ' οὐδὲ γὰρ οἱ περιτεμνόµενοι αὐτοὶ νύόμον 

9. διώκωνται] Τἱπολ. διώκονται, ΝΙ ΑΟΕΕΣΚ: πιαηγ πῃβε.; {ονν, Ἠονγονοχ, 

πνΏ]] Ἠορίτατο {ο οοηρίἁοτ Είδα. ἱπαρτοραῦ]ο βο]α.6ἱδηῃ. Ίο {οχί 15 τίσ]ι]γ αἀορίισᾶ 

ὃν Οίοοῦ., Δολοῖς, Πασλπειν Αι, νι Ὦ (Μ αἱ) 8, απᾶ αΡΡΥ. ΤΙΔΗΥ πη5. Τ]ο 

ταπεροξίτίον ἵνα μὴ (1έεο, νῖην ΕΙΚ 5 πης»,) 19 τἰσ]τ]γ τε]εείεᾷ ὮΥ πεατ]γ αἲ] τοσεπί 

οάΙτοις. 

Ίαγσοτ ἴ]ναι {οδο ΟΡ ἴἶνο οτάίπατγ απηαη- 

αθη5!5, 

13. ὕσοι Φέλουσιν] :αἳ ιαπ αἲ 

οἱ; οοπο]αδίπς ννατηίηπς ασαἰη5ί ἴηα 

{5ο Τοπς]ογ5 Ὑοδο {τας πιοίῖνο ατα 

Ίοτο οχρογεὰ, απά οοπίταδίοᾶ ντ] {ηοδθ 

πνλίσὮ Ππβασποσά {πο ΑΡρορί]ο (γεν. 14). 

ἐν σαρκί] "ίο 

΄παίοα [αγ 8Λοιο ἴπ ἐἶε Πεδ]ιν πο 5ο 

Πτ]ο α5 «Ρ]ασσο, Υιὴς., 

εὐπροσωπῇῆσαι 

(ᾖατοπῃ., ΟΥ 

θνεπ κ9 ὅσι9ῤ.Αδ.15 (αἱ σ]οτίεπ{ιτ] 
κά στιτἽ. 

Ἀντ., Ὀαί ταίλος «Ῥρα]οηταπι Γαοΐεπι αδ- 

ΒΙΠΊΟΓΟ) [55 αχεπ]ο] Οορί., 5ο]. ἴο 

ννθαί ἃ εροάἸοιι5 οχίοτίος ἵπ ἴῃο οατίΠ]Υ 

μηρβρίτίτιια] οἸοπιονί πι πνῬΙοἩ {116γ Ίπονο, 

Πο νοτῦ εὐπροσωπέω ἵ5 ποί ιιδεὰ Ὦγ αΠΥ 

οατ]]ο ντίίος: Όέ Ποπα {ο 15ο ΟΕ ἴ]ιο αά]. 

εὐπρόσωπος «Ταὶχ απιά ερεσῖοις᾽ (ἨΠοτοά. 

νπ. 168. Ὦοπιορί], Οογοπ. Ῥ. 2111 868 

Ἐ]εποτ, 005. Νο]. απ. ρ. 200), απἀ {1ο 

Αἰππῖ]αγ 6ΟΠΙΡΟΙΠΑ5, σεμνοπροσωπέω ( Ατὶδ- 

{ορἩ. Λι). 303], απιὰ φαινοπροσωπέω (01ο. 

ἀὲΐ. ντ. 21), οἵτοὰ ὮΥ ια οοπιπησπ{α{οσς 

οἩ {λῖ5 νο»ο, ἴ]ιο πιοαπίπς νγοι]ά αρροατ 

οοττοσί]γ εἰαϊοά Ὁγ 0Ἠ1γ8. 5 εὐδοκιμῶ, 

{ποιση πο πθοθςδατΙ]Ύ παρὰ ἀνβρώποις; 

ϱο6 Ὀσ]ονν. 1ο αρροπάεά Ἰνοτᾷς ἐν σαρκὶ 

4τ6 ΟΟΠΙΙΠΟΠΙΥ οχρ]αϊπος, οἶί]ετ (α) "ἵπ 

οὐβετναίίοπα ντα 

ΦΛηδίσαΙ τοίετεποε {ο οἰτοιπιεϊίοι ος 

τοτήπα ΟΑΤΠΑΠΙΙΠΙ,᾽ 

(0) «αριά Ἰοπιίπος, πι τοίοτοηοο {ο 

Φάφπιοπέ παπά ορἰπίοΠς οῇ ΟἵἨοτ, ---- ἵνα 

ἀνθρώποις ἀρέσωσι, (Ἠ1γβ. τήν παρὰ ἂν- 

Ἀρώπων Φηρώμενοι δόξαν, ἼἨεοά. Ἠοί]λ 

Ἱπ{σγρτοίατἴοηβ, Ἰούνενοχ, 866πα ἀἰδίΙποί]γ 

Ἰηδι/Ποἴσπῖ, 45 {ἨοΥ ριαί οιέ οἱ εἰσηί 1]ιαί 

πΠοτο ρτο[οιπά απά {αγ-τοασλήπσ πιεαπίπα 

ο{ σάρξ, “ἴ]ιο οατίμ]γ οχίξίεπσε απιά σοη- 

ἀῑπίοπς ος πα, «ποίίο πίνοιδα ΤΟΓΙΤΗ 

οχίοιπασια” (Βο]λοί(), ννΠΙοἩ Ῥογναᾶςς 

Ελί6 νν]ο]ο ορίρί]ο; 56ο ποίο» «Ἡ. ν. 16, 

απά ἈΠή]]οχ, ο ὖπ, επ. ττ. πά Άπ., Ὑ οἱ. 

1. Ῥ. 905 (Ολατ]ς). οὗτοι] "(εβε ;’ 

16 16 Επ οἶαςς απιά {5 Ῥτοῦπιήπαεπ(]γ, 

ἐλαξ ἆτο επσασαά ἵπ οοηβίιταϊηῖηςσ γοι, 

οίο,; 566 ποίθς 6]. 11. Τ. τῷ 

σταυρφ] “οπ αοοοισιέ οἱ έ]ιε 6ΥΟΝΕ ;᾿ πο 

οχασοί]γ «ἵπ οτιαςο) (Ο0ορί.), Ὀαέ «οὗ. οτι- 

οοπι’ (Ώοζα), φα]. {ος Ῥτοασλίης (πε 

ἀοσίίπο οξ ἴλο οτος οἳ Ολτίρ.; Τε 

ἀαίῑνο ροϊηίς ουέ {1ο φγοισιά οἳ σαι» οἳ 

ιο Ῥογαοουίίοπ; οΟπρατο Ἠοπι. χί. 20, 

ἐξεκλάσθησαν τῇ ἀπιστίᾳ, απιὰ 5οο ἨΝππος, 

αν. ξ 851. 6, Ῥ. 1939, Ῥογπ]ατάγ, Ἀψπέ. 

πι, 14, Ρ. 102. Πο αὐ]αιινα] οχρ]απΒ- 

ἄοπ, ἔλαξ {Πογ πηαγ Ὃο Ῥρεγδοσίοά τούί]ι 

{ια σος οἳ ΟἨτίδί (’ Ῥετροδδίοπος Ομτῖςιἰ, 

9 ΟοἨ. 1. ὅ, ατοῦ., οοπιρ. αἱσ. ο ογιδῖΒ 

Ομεῖκεά Ῥογκοσιτίοπεπα ), οἴτποτ, οπ. ἴπε 

οπο Ἰαπά, Ἰπνο]νος απ αηδαβἰς[αοίοΥγ εχ- 

Ρ]απαἴΙοη ΟΕ ὁ σταυρό», -- ΧΙΟ, 5 

Έτοννη (Ρ. 359) τίσ]τ]γ οὔκογνας, ἴπι Βασ] 

οχΧΡΙΟΡΕΙΟΠ5 ας ἴ]χο ῥτοδοπί αἱ νγανς Ἱππρ]ίθ8 

ἴλο {αοί οῇ ἴ]ο ἀίοπίπ ἀθαῖι ο Ολτῖεί, 

--οἳ, ΟΠ ἴ]ιο οἴ]ου, οπ15ο5 α- 5] πποτθ 

ππίοπαὺ]α πιοαηίηςσ {ο Ὀς αλε]σποᾶ {ο 

᾿διώκωνται, νϊᾖ. "]οδῖ {ο ἀοσίτίπο οὗ Οτ]ςί 

Ἠ/θαί ἃ οτί] α5ροοῖ {ο {]οπι, α5 Νοαπά. 

Ρἱαπέύπσ, Νοἱ. 1. ϱ. 936 (Ώομπ).  Ἔπε 

πηοαπίπς, «ναί ἴΊογ πιαγ πο {01ΟΥ 

[ιο Αστπι, (οοπαρ. «Ἠλ. «πέ πον αᾱ- 

Ἰατρατῖς ”), 18 ΥΥο]]γ απίσπαῦ]ο, 

19. οὐδὲ γὰρ... αὐτοί] 'Γογ ποί 
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φυλάσσουσιν, ἀλλὰ Ψέλουσιν ὑμᾶς περιτέµνεσἈαι ἵνα ἐν τῇ ὑμε- 
/ Ν / νο ν ον Ν / ο αι ἐν 

τέρᾳ σαρκὶ καυχήσωνται. '' ἐμοὶ δὲ μὴ Ὑένοιτο καυχᾶσλαι εἰ μὴ 

ουσ ἐλουίι «παπι πο 1ρδί οιἱάσπι, ῬΏετα, 

--έλοψ οἳ Ὑνλοπα 1ὲ παὶσΏί τοαδοπαῦ]γ 

Ἰανοα Όθον οχροσϊοᾶ; οοπβτηπαίοη ΟΡ {]α 

Ῥτοσεᾶϊπς Ὁγ α βἰαξοπιοπί ΟΓ ἴ]λο ΟΡΕΠΙΥ 

Ίακ οοαἀιοῖ οἱ ἴ]ο {ιά α1Ζ615, απά οἱ ἴ]α 

πο πηοϊῖνος ὮΥ Νίο] Πογ Ὕνοτο {11 - 

οποσά; ἵαπίαπι αὈεςί, αἱ 1]]ογαπΏ Ιπ{οιςί 6, 

Οι τα 

Ώτου Οἱ οὐδὲ-- ἀλλά, 566 Ο3 6Ἡ. Ἱ, 17. 

α γοῦῖς Ίοσοπα οὐδοτνασί, Ώεης. 

οἱ περιτεμνόμενοι] ' ἐᾖοδε 10ο αγο 

λαυΐπιρ ἐοηιδεῖοος οἰγοιπιοῖδεαν « ααὶ οἵτ- 

οππιώἀαπτατ, ασ. ; ον 
ῬτοῬ. Ῥατί., ΝΙΗ 

το[ογεποθ ἴο ἴ]α Ῥτοναϊ]πσ Ρρτασίϊσο ο 

ιο {αῑςο {οασλοις εἴτλοι ἵπ τεδρεσί οί 

Ώοπιδο]νος οἵ οἴ]οι. Ἔ]ο οχρ]απαίίοῃ 

οἳ Ῥοαϊΐα, Ἠι]σεπ{ο]ᾶ, αἰ., αεοοταίπςσ Το 

νἨΏίοἩ. ἴ]ο Ῥ)65. ΡαΣῖ. περιτεµν. 1055 15 

Ῥτοσϊκο {οπιροτα] τοίοτοποο (που, . 

40. Τ, Ῥ. 916) απά οοπιρίηος ντ] {λε 

Ατίσα]α 1ο {οτπι α Ἰῑπᾶά οἱ βιιοδίέ., ία 

Ρατίγ οἳ αἀνοσαίες οἱ {λαο οἰτεαπιαϊδίοι 

(εοπΡ. οὗτοι οἱ περιτεµνόµενοι, «Αεία 1)6ἱ. 

οἱ Γαιώ. 65, οἶτεὰ Ὁγ ἩἨησειιίο]ά)ν ἵ5 

Ρἰαυςίῦ]ς, Όαὲ ρετῃηαρς πο πΠθοεδεαῦγς 45 

ἔλο 15ο οῇ ἴ]ιο ῬτοῬ. πια Ὀς {α]Υ εκ- 

Ρ]αϊπεᾶ οπ ἴμο ρτοιπά ἴμαί δὲ. Ῥαι] 

Ἱπο]αάος ἵπ. ἴ]ο Ἰάθρα πο ΙΠΕΤΕΙΥ ἰλοῖτ 

οοπ{οσιηΙγ ἴο Τα το (Νίο βἰτίοΙΥ 

Ῥοσοπιο5 α ρασί αοἰ), Όας ας οπάεανος 

{λογεῦγ {ο ἆτανν οἴ]ιοι» ἰπῖο {ηα εαπηείἰαἴο, 

νΠίςἩ ἵ5 α Ῥγεδοπέ απᾶ εοπΒπίηςσ αο. 

Τε πιαςδέ Ὃο αἀπιτίοά ἴ]αί {νο τοπάΊπα, 

περιτετµηµένοι [1αοληι., Βολιοίς, Πεύιολ, 

Λ16γ., Ὁνῖι Ὦὰ: 40 πας. ΟΙατονη., 8.7 

Τι. ΕΕ] νου]ά σῖνο α πἹοτο αρρτορτίαῖα 

«οηΏςο; {16 εχίστπα] αι{Ποτ]τῖθς, ΠΟΝΥΕΥΟΣ 

[Δ0ΡΕΚ; Υιῖσ., Ἀψτ. (0οίμ), αἱ; 

ΝΙατείοη, αρ. ΕΠρίρῃ., 0Ἠτγ5., Τ Ποοάοτοί, 

α].], ατο ἀῑδαποι]γ ἵπ {ανοχ οἱ ἴἩο ΠιοΓα 

αἰ[ῆσιωέ τοαᾶϊτπσ, περιτεμνόµενοι. 

νόμον] 'έλο ἰαι ἈΠάά]είοη Ἠετο οκ- 

Ρ]αΐπ5 έλα απατίἩτοι5 νόμος 5 'πποτα] 

οὐθάίοπορϱ” (4ἴπο Ῥτπάρ]α οἳ Ἰ]μανν 

Ῥε]]ε), αἀάποίπς {ο ρατα]]ε] Ῥαδεασο, 

Ἠοπι. 1. 96: Ὀαί ἴλοτο αἱξο, 45 Ἠστο, 

νόμος ἵδ ἴἩο ΜΠοβαῖο Ίαν: 506 Α]οτά οι 

Τοπι. 1.0. Της 1Θ5ΟΠ ΥΝΊΥ ἴ]οδο διι- 

ἀαἶζοις ἀῑὰ ποί Ἱκοορ ἴἶο ]ανν 15 ποῖ {ο Ῥα 

το[οιτοᾷ {ο {παῖν ἀἰδίαπος {τοι ἆ ογαδα]θπα 

(Τ]ιοσὰ.), που {ο αγ ςἰί]ατ]γ οχτοπιιαί- 

ἵπσ. οἰγομπδίαποσς, Ὀμί, 35 ἴ]ο οοηίεχέ 

56θΠ]5 {ο 811οΥν, ἶ5 {ο Όο ατιπραίοὰ θπαρ]γ 

{ο Τλοῖν οοπδΙπαπηαίο ΤγΥΡοσΙΡΥ/: 

Μογοτ ὤι ᾖοο. 

56α 

ἐν, τῇ ὑμετέρᾳ 

σαρκί] «ὖπ Υγουπ /οδν) ---- οι Ρο 1γ 

απά τι θαα]είῖο πα ]αίοπ ς ᾖ. 6. ἐν τῷ 

κατακόπτειν τὴν ὑμετέραν σάρκα, Ἡ ΠεορΏ., 

--- πο ἐ)ιεῖγ οι0ι ΟὉ56ΥΝαΠΟΘ5 οῇ έαί 1ανν 

{οτ ν Πίο] ἴΠεγ ατο α[εοίίης 5ο 704101ΞΙΥ 

ἰο εοπϊεπἁ. Έλοτο 15 πο οοπίταἁΙσιῖοι 

Ῥοΐνγθοη ἴἩα {νο πιοίίνος αφείσποά 1ος 

Ὠιαίχ οπ/[ογοθπιοπέ οἳ {με οἰτομπιοίδίοῃ. 

1ο δοεοπᾶ, αξ Ὁ 5ἵοτί οὔβοινας, 5ίαΐος 

Ῥοδίνο]γ ν]ναί ἴ]νο πεί ἀἱά περαίἴνε]ν. 

1 μου. Ῥοαρίσὰ ναί ἴἨογ Ἰαά πο ΟΠΙΥ 

πιαάο ΟἨλτϊκίαῃπ, Ὀαέ {ενίῃ εοπνοτίς 

(« αιιοά 

Ῥοα), απᾶ ἴαςδ 5οασΏί {ο 656αρθ Ρ0Υ56- 

οπξίοπ αἲ 1ο Ἠαπάς οἱ {πε πιοτο Ῥίσοοά 

νο οιάαΐκπο  ἀπιρΙοο (η, 

16νν». 

14. ἐμοὶ δὲ μὴ γέν. καυχ.] Ῥωέ 

Ἴοηι πο αγ ὂο ἴέ ἐλαί Ι ὁοαδέ; εοἩη- 

Παρίσοᾶ, 5έα(οπιοπέ (δὲ) οἳ ἴἩο {εο]πας οἳ 

νο ΑΡροβιΊε απά {ια εαὐρίταίαπα οἩ 

αν ἨίοἩ Ἠΐ5 καύχησις αἶοπα τεδίεά. Του 

εχκ. οἱ 115 115 οξ γένοιτο ΝΝΙΤἩ απ ΙΠΠΗ., 

ϱο0 (ση. χ]ϊν. 7, 17, ζο5Ἡ. πχ. 29, α]., 

απὰ Ῥο]γὈ. Πέ. πν. 10. 4, μηδενὶ γέ- 

νοιτο πεῖραν ὑμῶν λαβεῖν. ἐν τῷ 

σταυρῷ] «ὑπ έλα οΥ0Φ: ἐ. 6. ἵπ ἴλο 

Ῥεϊπαῖρ]ο οἳ ἴιο αιοτίηςς απά ἀ πι] οἳ 

Οείκε ὑοῖπσ {Ἡο ΟΠΙΥ ΠπύπΗ5 ΥΝΟΤΕΌΥ 

νο ατα {α5εϊβοά απά τουοποι]οὰ απίο (οἆ 

(Ώοπι. ν. 9, 10): καὶ τί ἐστι τὸ καύχηµα 

τοῦ σταυροῦ; Ὅτι ὁ Χριστὺς δὲ ἐμὲ τὸν 

δοῦλον, τὸν ἐχβρόν, τὸν ἀγνώμονα" ἀλλ᾽ 

οὕτω µε ἠγάπησεν ὡς καὶ ἑαυτὸν ἐκδοῦναι 

ἀρᾷ, 011Υ5. «ρο α 5οιηά 56ΥΠΙΟΠ ο {15 



105 οςΔΙΤΛΑΤΙΑΝΕ, 

εν κ. ὡς 

ΟπαΡ. ΥΠ. 14, 12. 

ἐν τῷ σταυρῷ τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾿]ησοῦ Χριστοῦ, δι οὗ ἐμοὶ κὀσ- 
µος ἐσταύρωται κἀγὼ τῷ κὐσμφῷ' 

 ν» ᾿ / ” 
οὔτε γάρ περιτομή τι ἔστιν 

10. οὔτε Ὑάρ] Ὦο Τίκεϐ. νετ] Ὦ: ΙΤ: Ἀντ. (0ο), Οοἵμ., Βαλ, Ἐ., Ατπις 
ΟἨσσε., Ὀγπου].ς Πϊστοι., Λας. (0ε. Η’., Μεψ., Βαρπε, «41/.) ππαςὮ οοπωπηεπεᾶ 

ὃν Ογίεκδ.; αρρτονοᾶ Ὦν ΜΗ (Ώτο]οροπι. Ρ. 8ῦ). 1]ιο Ίοηπσετ τοαάἶπςσ, ἐν γὰρ 

Χριστῷ Ἰησοῦ ἶς {ουπά ἵπ ΑΟΡΕΕΟΝ; Τιρ., ΟἸατοπα., Οορῖ., «Ἐτλ.-Ῥ]αιι, Ἀγτ.- 

ἴεχι ὃν Βενετίάσο, δεγπι. Χχι. οἱ. 1. Ρ. 

996 «η. ΑΔ. Ο. 1ά0ᾳ,). δὲ οἵ] 
ὖη πολοπες φεῖ]. Ὦγ πἼηοςο οτασϊβκίοπ. 
ΤΗΕ τε]ατῖνε πλαν τείοτ εἴτ]νοτ ἵΟ σταυρός 
(ΤἸνουάογεϊ), οἵ ΤἵοΟ Ἴησ. Χριστός. Ἶι ἴ5 

ουτίοις ἴμαῖ Ῥαυπιςσ. τας. ἵπ αἀοριῖτπς 

τηε Ίαΐτετ τε[εγεπος, απιά νΙπάϊδεηπι. ἴηθ 

{ΟΥΠ1ΕΣ, εἸου]ά ἨοιἩ αχσα τΠαῖ, οπ ἴηα 

εοπίτατγ ευωρρος Ίου, Ὦτ. Ῥαα] νου]ά 

Ἠανο υτίτ]ει ἐν ᾧ Ἰπειειά οἳ δὺύ οὗ. Α5 
Τατ αν τὶς αγσιαππεηῖ σοος, Ὀοι]Ὦ ατε τὶσΏῖ 

(56ε Ἰλίπετ, 6. ὁ 48. α, Ρρ. 946, 941), 

Έπουισ]ι ῬτοῦαὈ]γ το {τθηιεπῖ ςε οἱ ἐν 

ἵπ το Ν. Ἐ, να τοίστεπος ἵο ΟἨτὶσί 15 

εἰἰσηι]γ ἵπ Τανοτ οἱ γΠπαϊςςἨπη. ϱοπΙρ. 

Ἐρῃ. 1. Τ. πα οοπίεχε, Ἠούνενετ, 5 8 

Τατ 5ωτετ σι]ᾷο, απᾶ οτε, ας ἴ]λο ἵπιρο- 

{απῖ απ Ιπάρεᾶ επιρλαςιζεᾶ ει Ώ]εςῖ τοῦ 

Κυρ. ἡμ. Ἴησ. Χρ. Ιπιπιεδϊαϊε]ν Ῥτεσεᾶςς, 

Όνε τε]αἰῖνο νν η] πποτο παῖιτα]]γ 5εεπῃ {ο 

τείετ 1ο 1Ίχοδε πνοτᾷ». κόσμος] 
{λειοογ]ά; τὰ βιωτικὰ πράγματα, {Ἠσγδ.; 

ποῖ «τος εἰ τε]ισίο ἆιάαῖσα, Ῥελοοιῖσ. 

Τε Γα]] τηραπῖης Ίνας Όθυτ. νι ε]] εκρτεςςεά 

ὃν Οα]νίπ, “πιωπάας Ῥτουυ] ἁπῦιο ορ- 

Ῥοπῖτατ πον οτεαίυτας οπσηπ]ᾶ ετσο 

εοπῖτατίαπα ε5ι ερὶττια]ϊ ΟἨτίςΙ τοσηο 
ππυπᾶας εξί, οπῖα αἆ νεῖετοπι Ἠοπαίνεπα 

Ῥετῖπει. Ἁἴυπάας οσί οαιαςί οἱηθοίαπα 

εί εοορας τεῖετὶς Ἰοπιϊπῖς᾽ (οἶτεά Ὁγ 

Ῥεϊ]ε). Τε Ῥτοδοπῖ οπηϊεεῖοηῃ οἱ 16 

ατιῖς]ο ν.ῖὮ κόσμος ἵ5 νετν υπηςια], απά 

οπ]ν ἵο Ὁς αεσουπτοὰ {οτ Ὁγ 1ηο εαρροεῖ- 

Ώσπ ἴ]αϊ κύσµος Ὑά5 5οπιεῖῖπιος Ῥγας- 

Ώσα]]γ τοσατὰεἆ ἵπ Τε Ἰϊσηι οἳ α Ῥτοροτ 

ΏβΙΠπο: ἴπ α]] οἵ]ετ Ρ]ασος 1π τηε Ν. Τ., 

εχεορί ἴ1ο Ῥτοδεηί, 2 (οτ. ν. 9. απἀ, 

5οπιον]αϊ ἀῑπετεπι]ν, 3 Ῥει. Π. ὅ, τα 

οπιϊςείοη ἵ5 οπ]γ {ουπᾶ α{ιετ α Ῥτεροεῖ- 

οπ (1 Οοτ. νη, 4, ΡΜ]. Π. 15, Οο]. Π. 

320), οἱ ννΊνοπι Τ]χο που 15 απάοτ τε τερῖ- 

ππεπ οἳ α Ῥτεσεάίηπςσ εαὐειαπιῖνο (4ο 

Χνιι, 24, Ῥοπι. Ἱ. 28, 1ν. 15, χὶ. 19, 15, 

Ἐρῃ. 1. 4, αἲ}: 966 ΜΠάάΙ., 6. Αγ. ρ. 
350 (οᾱ. Ἠοςε), Ἅνίπες, 6. 19. Ρ. 112. 

Ἰνετπετ ἵπ νε οοπε]ιάϊηπς ππεπηΌετ 

Ένε ατΏῖε]ε 15 ἵο ὂς τειαϊπεὰ ος τε]οοιρά 

(1ιαελιην. ) 15 νετΥ ἀου τα]. 19 εχίετ- 

πα] αιιλοπίγ (ΑΡΟΡΙΕΑ: 17, Οτις. 

(3), Α1Ἠ., αἱ Ἰ {ο κόσµω ἵς νειν εἴτοπςς 

εΏἰ]] α5 απ οπιϊδείοι Το οοπ{οτπη ντ τηε 

Ῥτεσθάίης πιοπιΌετ 8θεπς Ἠϊσ]η]ν ριοῦ8- 

"16, απά ἴο εχίετπα] αμίποτιν [02502Ε, 

ΦΚ: ποετ]γ αἲ] πῃς.; ΟΊεπι., Οµς. (7), 

απᾶ ππανΥ Ε:.] οἱ οοπςἰἀεταβ]ο ννεῖσης, 

πο τεϊαῖη νι Τίκεἃ, λΜεη., αἱ., ἴ]νθ 

Ίοησετ τοαάῖησ τῷ κόσµω. ἐμοί] 

ε{ο πε; ἀατνο οἱ ν:]αῖ ἴξ Τετπαρά «εἴλι- 

σα] τε]αῖοἨ, ---ᾱ Ίξασο οἱ 1Πῖς οαἲ5ε 

πνἨ]οἩ ἵξ πιοτο {11]1γ ἀετε]ορεᾶ ἵπ το 

ἀαῖ. ουπιπιοοςἱ οἵ ἔποοηι.; 5ο6 ἈλΊποτ, σγ. 

ὁ 51. 4, Ρ. 190, Βετη]λατάγ, δυπέ. τῃ. 9, 

Ῥ- 85, Ἐτᾶσετ, βργαολί. ὁ 48. δ. Τη 

το ρτοςα] εταοϊαχίοπ 15 α {οτῖρ]ε πιοᾶε 

οἱ εχρτοεεῖπςσ ἴ]α πτίετ οεξεαίοπ οἱ αἲ] 

οοπωπιπίοπ ἨῬεΐννοοπ {ο Αροςι]ο απἆ 

πνοτ]ά: ας Ῥελοῖε νε]] οὔδετνες, “αἶτετ 

ΡΤΟ πιοτίπο Ἰαρεί αἰἴεταπα ς οοπιρατε 

1οἨπ νι. 66, 9 Τηοςς. 1. 19. 1 Οοτ. νι. 15. 

Ον ἴἶνε ρτοίοιπἁ εἰσπίβοππορ οἱ 1Ἴνεςε 

εχρτγεξεῖοης οἱ ππῖοπ να Ολτῖςί, «οππΡ. 

Ώοιςε, Τλέοί. Ολγέί. τν. 16, Υοἱ. τι. Ῥ. 
164. 

15. οὔτε γάρ] “Εογ πειίλεγ; εκ- 

Ῥ]απαϊογγ οοπΏγπιαίΊοπ οἱ {Ἡε Ρτουεάῖηςσ 

ννογᾶς δι οὗ κ.τ. λ., εἶδες σταυροῦ δύνα- 

μου» οὗ γὰρ δ) µόνον τὰ τοῦ κόσμου 

πράγµατα ἐνέκρωσεν αὐτῷ πάντα, αλλὰ τὰ 
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Μ ) / . λ λ ῃ 16 νο . / ΄ 
οὔτε ἀκροβυστία, ἀλλὰ καινὴ κτίσις. και ὅσοι τῷ κανονι τούτω 

Ῥ)Ι]. νε αςεοτῖείς; Τηθοά., Ὠαπι.; Απιζτεῖ., αἱ]. (Ερο., Φολοῖς, Γιαεληι.). Τηε 

εκίετπα] ετϊάεποε ἵ5 τας οεγή 5ἴτουςσ; 85111, ἴἩο ρτοῦαδί]τγ ἔπαίῖ ἴἩε Ίοπσετ τοαάῖπς 
16 ἃ σ]οςς {τοπα «Ἡ. Υ. 6, 560Π15 5ο στοαῖ ἴλμαί, εαρροτῖοά ἃ5 πε ατε Ὁγ απεῖοητ ὁγ., 

πνςθ 4ο ποῖ Ἠεσταῖο ἵπ αἀλοτῖης ἴο ἴπα 5Ποτίετ τεαἶπσ. πε τεαάῖης ἰσχύει 

(Ἠεο. πι ΏδΟΝ ; πῃςς.; α].), Ίας Ίος οἰαῖπι οἩ αἰτεπίῖο. 

τῆς πολιτείας τῆς παλαῖας ἀνώτερον πολ- 

λῷ κατέστησε, 0Ἠτγ5. Όπ ἴα τεαάἶπς, 

«ος οπιῖσα] ποῖθ. καίνἡ κτί- 

σις]'απειο εγεαέµγε. Ὑἅτισις Ὠα5 ἴπο 

ππεαηῖησς ἴπ {πο Ν. Τ.: ααἰῖσε, " ἴπε αοῖ 

οἳ οτεατῖοπ᾽ (Ῥοπι. 1. 20) ῥαδαίΐσε, " ἴπο 

εΠίπσ οτεαῖεᾶ,᾽ --- ΝΠείπετ Ρετςοια] αιά 

Ππαϊνιάιια] (2 Οοτ. τ. 17), ος ἵπιρετςοπα] 

απά οο]εοεῖνε (Ἐοπι. νΏῖ. 19). Είπε 
ππεαπῖης ο] εωῖξ {Ἡο Ῥτεδοηπί Ρᾶδξασε; 

{ο Ἰαιῖοτ, ρετηαρς5 (εοπαρ. 2 Όος. τ. 17, 

εἴ τις ἐν Χριστῷ, καινἠ κτίσις ἵ5 τηοςί 

Ῥτοῦαῦ]ε. ΊΠε Ίοτπι οἳ εκρτεδεῖοη ΠΙαΥ 

Ροςς’Ὀ]γ Ἠατο οτἰσιπαεά Τοπι ἴἨε δε οἳ 

Ένε εἰπαῖ]ατ επι σιἝττι ττ5η, ἴο ἀεποῖε 

Ῥτοδε]γίες (Ῥε]οοῖίσ. Ἠον. Ηεῦν. Το]. τ. 

Ῥ. 938]: ἴπε πιεαπῖπς, Ἡουγετετ, απά 

αρρ]ϊσατῖοη, 5 Ἠετο, οἳ οοµσςθ, Ῥάτε]γ 

ΟἨτῖεῖαῃ. Όπ (μες ποτάς {εο απ αᾱ- 

πηϊταρ]ο 5εππιοη Ὁν ἨἩαπιπιοπά, 5ΕΥΠΑ. 

κχνιτ. Ῥατί. π. Ρ. 980 εα. (Α.. Ο. Τω0τ.), 

εοπιρ. αἶςο Ῥετετῖάσο, -δεγπι. κις. οἱ. 1. 

Ρ. 945 5η. (Α. Ο. Τ0τ.), απᾶ τε 5ετ- 

πηοης ὃν Τη]οίΐξοα, εγπι. Ἡ οἱ. ΠΠ. Ρ. 924 

5. (1],οπά. 1752]. 

16. καὶ ὅσοι] “απᾶ αἲ πιαπη αδ 
τοαῖᾷ ο Ῥτοπιπεηί ερεοϊιοαοπ οἳ {πε 

Ῥετςοπα] ςαθ]εοίς ἵπ τεσατά οἳ π]Ἠοπι ἴπε 

Ῥταγετ ἶς οΏοτεᾶ, ἴπε ποπηϊπα(ἶνα] εἶαιδε 

εἴαπαάῖπσ Ἰεο]αίεᾶ, απᾶ Ῥαξεῖησ κατ᾽ ἄνα- 

κολουβθίαν Ιπῖο αποϊῖπετ 5ἰτασίυτος 

{εξ αγ. ὁ 4ΤΤ. 1. Τηο τεαάῖης ἶ5 

ἀοαοεξα]. Όπ {πε οπο Ἠαπᾶ, {πο {ηΐ. 

στοιχήσουσιν ἵς {αϊτ]γ 5αρροτῖεᾶ [Β (Μαἱ.) 

ΟΚ; πιςς.; Ταῖσ.; (Ἠτγε., Τηεος. |, 

απᾶ ρετπαρς ποῖ απῖίο 5ο 1ΙΚΘΙΥ {ο ανα 

Ῥεεη οΠαηπσεά Ίοπι {Ἡε Ῥτε. 45 οἱοε 

σεγᾶ. ΜΕ, οπ ἔπο οἵπετ, α5 ἴπε εκ- 

τετπα] εγάεποε [ΑΟΙΡΕΕΕ ; πηςς.; 0]8- 

20 

5ες 

τοτη.; 97τ. (δοἳμ), σοἵἩ., Οορέ. (αΡΡ7.), 

Άτπιις (0Ἠτγ8., δετοπιε, Δας., αἱ ] ἵ5 Όεγν 

ΔέγΟΠΦ, Διιὰ ἃ Ἠππσο ἵο α ΓΙΤΊΤεΕ, 85 

Ροϊπιῖπσ οί ἴπε «ουτε ἴπο (α]αΐαπς 

πνετε ἴο {οἶ]ουν, ποῖ νεΠοῖ]γ ἱπιρτοῦαδίε, 

πο αἀορί ντ] Τίδεἡ., Ώο Ἠγ., αἰ. πε 

Ῥτεςεηῖ στοιχοῖσιν. τῷ κα- 

νρόνι τούτῳ] 'αεοογάίπσ {ο ἐλῖς γιεν 

5οἵ]. οἳ {αϊϊἩὮ; κανόνα ἐκάλεσε τὴν προ- 

κειµένην διδασκαλίαν, Τηεοὰ. Ττ 5 Ρετ- 

Ἠαρς «Πσητ]γ ἀοαδεβα] νἨείπετ πε ατα 

Ἠετε ἴο αἀορί ἴἩε πιοτε Ἰτετα] πιοαπῖης 

:ἀῑτεοῖπσ Ἰπε (Μςγ.), 

ᾗ «ιο [Ῥεπιταη] στ.) ος 11ς πηοτο 

ἀετῖναίῖνε πιεαηπῖησ επιαχῖπι, «ποττιᾶ 

γὶνοπαϊ᾽ (σαταϊἀεϊηαϊ, 6οἳἩ., Λεη Πες] 

28ΙΠ.): ἴπε {οτπχετ 5θετῃς, αἲ Ετςί 5ἶσηξ, 

ἵπ Ὀεῖτετ αοζοταποθ πΙΏ στοιχοῦσιν, 

Ριαΐ ας ΤΠῖς τετὺ 15 υ5εᾶ αΏογνε («Ἡ. . 16), 

πτὮ Όαε Ἠτ]ε {ἴπσε οἳ ἵϊς Ρ]νείσα] 

πηεαπῖηπς (οοηῖταςί Ῥοτι. ἴν. 13). απᾶ ας 

κανὼν ΤΙΔΥ ΥετΥγ παϊιτα]]γ Όε τεβεττεᾶ ἴο 

{πο ρεϊπεῖρ]ε εταῖεὰ ἵη νοτ. 16, ἴῃε Ἰαΐΐξετ 

απᾶ πιοϊαρ]οτῖςα] παραπῖης (τῷ κανόνι 

καὶ τῇ διδαχῆ ταύτῃ, (Εεαπῃ.) ἵ5 Ἠετε [ο 

Ὦο Ρτε[εττεά. Όπ ἴἨε ἀετῖναίνε πιεαῃ- 

ἵηπσ ΟΓ κανών, 366 απ ατῖΊε]ε ὃν Ῥ]αποξ, 

ἵπ Οοπιπιεπέ. ΤΛεοί. οἱ. τ. 1, Ρ. 209 εα. 

απά Ίος εχκκ. Ἐ]σπετ, Οὖ5. Το]. ττ. ρ. 201. 

ΤΠε ἁαι. ἰς οὐνῖους]τ ἔε ἀαϊνας πογπιῶ; 

«ος ποῖος οἩ «Ἡ. ν. 16, Ἰγϊπετ, (γ. ὁ 5]. 

6, Ρ. 195, Ἐπιξ. Βοπι. κ. 19, οἱ. τ. 

Ρ. 145. 

ερεαςε ὃε τροπ ἐἔλεπι, "5αροτ ἴ]ος, 

Τιῖσ., ΟἸατοπ., ποῖ ρετΏαρς νποξ 

εοπιθ Ἰάθα Οἱ Ῥεαοο απἆ ππετοΥ εοπιῖηπσ 

ἀἆοπη 1ροη έλενι ἴτοπι Ἠθανεηπ (Ηεψ.); 

οοπιρ. Αες χὶσ. 6, 2 Όοτ. κ. 9. Τε 88 

οἳ κανών, 

εἰρήνη ἐπ᾽ αὐτούτ] 
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στοιχοῦσιν, εἰρήνη ἐπ᾽ αὐτοὺς καὶ ἔλεος, καὶ ἐπὶ τὸν ]σραὴλ. τοῦ 
Θεοῦ. 
Ττουδίο πιο πο: Ἰ απι 

Οὐτίκν αοοτειίεά οεί- 

ναυε. 

µου βαστάζω. 

Ῥεου γσοὰ (Τε Ίγ.) εἶναι ἐστὶν οἵ ἔσται 

(δυτ Ίοσι} «ορ. 0Ἠσγς.) ἶ5 Ίοτο {ο Όο 

εαρρ]ϊοά ταῖ]ος ἴἶαῃ εἴη, απά ἴ]αί ἴλμο 

γετςε ἶ5δ {ο Ὀ6 τερατάεὰ α5 ἀοε]αταίοΓγ, 

απά ποῖ Ὀοπεάϊοίοτγ. Βοῖ] ο ροςῖῖοι 

οἳ {ο νεσςο, Ἠολνενοτ, απά {ο εἰσπίῆ- 

οαηῖ υπίοη ΟΓ εἰρήνη παπά ἔλεος (1 Τϊπι. 

1. 9, 9 Τιπι. 1. 5, 9 ἆομῃ ὃ, φαιάς 2) 5661 

Ἰη Τανοτ οἳ ἴΠο οτάίπατγ οοηςίτισβῖοη ; 

ἐπηύξατο τὸν ἔλεον καὶ τὴν εἰρήνην, 

1]μοοά. Ίο οτάοτ (οοπτταςέ 1 Τππῃ. 1. 5, 

9 Τιπι. 1. 2, {πάς 2) πιαν Ὃο ἆια ἴο ἴ]α 

{αοἳ ἴ]αῖ το Αροφι]ο ἀθξῖτες {ο ριῖ ἴἨα 

εβεοῖ Ὀείοτο τἶο ’ οπιδα ε[ῃοῖεις᾽ (Μεγ.) 

α5 πηοτε ἴπ Ἠατπποηγ ΙΓ ἴηο τοβςκυτίης 

ελατασίοτ οἳ ἴ]μαο Ὀεποάϊσίίοη, οἵ ατίδες 

ππετε]γ {Ττοπι ἴ]ιο {οε]πςσ [μαι ἵπ ἴμο 

4ὔξεηπορ οἳ χάρις, εἰρήνη {οτπιεά ἴ]πε 

πῃΟΤΟ Παϊιτα] οοπηππρησθπιεη{ί. ὁόμάο 5 

Ἱς ταίηοτ ἀλΤοτοπι, οὔνῖπς {ο το αἀάῑῖοπ 

ΟΓ ἀγάπη. Όπ ἴ]ε πιεαπῖης ΟΕ ἔλεος, 85 

Ἰηνο]νίης ποῖ οη]γ “παϊεετιοοτάϊα ᾽ (οἰκ- 

τιρµός), Ὀαϊ «ἴρδαπα πιὶςοτῖς 5αοςττοηϊ 

ειιάίωπι, 5οο ΤΠἴπιαπη, 3ΥΠΟΝ. Ρ. 69, 

εα. καὶ ἐπὶ τὸν Ἰσραὴλ 

τοῦ Θεοῦ] 'απά προη έλε ]αγαεῖ οἱ 

σοα. Τι ἰς ἀουδεξα] ννπείποτ καὶ ἴς εκ- 

Ῥ]ϊεαίῖνε, “παπιεῖή, αροπ ἴλο Ἱεταο] οἳ 

6οἆ,” οτ εἰπιρ]γ οορα]αβῖνο. ΊΤΠο οκ- 

Ῥἱαπαίοτγ καί, ἴλοισλ πορεᾶ]εες]ν οἳ- 

{τιδεὰ οἨ 5ενετα] Ῥαδκᾳσες οἳ 1μο Ν. Τ., 
15 ει] ἀῑξιιποιϊν {οιπᾶά ἵπ 5. Ῥαυ]ς 
Ἐρρ. (οοη!τ. ο γοιίο), 5οο ἘΙΙΖ. Ῥοπι. 
ἵκ. 23. Το]. π. Ρ. 339, Ἰγιποτ, αγ. ὁ 53. 
8, Ῥ. 3858. ΒΕΠ, ας ἵε ἴς ἀοιρε[α] νο οί]ιοτ 
καὶ ἵ5 ετετ υ5εὰ Ὁγ Βτ. Ῥαι] ἵπ 5ο πιαγχοὰ 
8η οχρ]οπεῖνο {οτοο 5 πιιςέ Ἠοτο ὃς ας- 
εἰσπεά ({Ἡε εκκ. οῖοὰ Ὦγ λἴεγετ, 1 Όος, 
πι. ὅ, ΥΠ. 11, πν. 38, ἆο πο 566Πι ο0Π- 

ε]ισίνε), απὰ 45 Τξ 56οπ15 5εἴ]] πποτο ἀοιὈε- 

27 ποῦ λοιποῦ κόπους µοι μηδεὶς παρεχέτω" 
ἐγὼ γὰρ τὰ στίγµατα τοῦ ᾿]ησοῦ ἐν τῷ σώματί 

Ρα]. νν]εί]οτ ΟἨτίείαης ποπετα]]γ οου]ά 

δε οα]]οὰ «τ]νο Γεγαεῖ οἳ ἀοἆ ’ (οοπίταςε 

Έτοννη, Ρ. 983), ἴο εἰπιριε οορι]αιῖνο 

πιαπίως 866ΠΙ5 πηοβί Ῥτοῦαβ]ο (Τ5. 
Απιῦγ., Οτοί., Ἐδι.). ΕΒί. Ῥαυ] ἱπο]αάος 

αἲ] ἵπ Ἠϊς Ὀ]εξείπα, οἱ πνηαίενοτ ειος]ς 

απά Κἰπάτοεά; απᾶά (πο, ντ Ἠϊς 

Ὠιουσλίς ευτηῖης (45 ἴἨεγ ονετ ἀῑὰ) το 

Ἠ5 οννΏ ὈτοίἨχεη αξίοτ ἴο ΒοςἩ (Έοπι. 

Ιπ. 9), Ὦε Ῥαϊςες ἴο ερεοῖ[γ ἴ]οςο πν]γο 

νετα οπο0ς Ἰρτας]]έος αοοοτάῖησ {ο (πα 

ΒεςἩ (1 Οοτ. π. 18). Ὀπί πουν ατα {η 

19ταε] οἳ Οοἆ («τοῦ Θεοῦ αποῖοτεπι ἵπ- 

πυῖξ, απεπι Όδιις νε]υτῖ Ροσυ]ίαπα «παπι 

τοἁιάἾτ,” Βελοίτ), ---- ἴτας ερἰτίταα] ολῖ]- 
ἀτεπ οἳ ΑΌτα]απι. 

17. τοῦ λοιποῦ] 'Πεπορ[ογίἡ ; ποι 

{0 ἀπὸ τοῦ λοιποῦ (Ἠο5, ΕΠίρα. Ρ. 461, 

Έτονντ), ος {ΟΥ λοιπόν (Ῥ]οοπαξ.). (νορ]ι 

εοπιπιοΏ]γ εαςεὰ οἵἩ {ος 1ξ απά τὸ λοιπὺν 

ἵπ Ἰαΐος νντίέετε (Ῥετη]. 5ΥΜέ. ΠΠ. 36, Ρ. 

145), Όαέ πε εοττεοῖ ἴεπιροτα] σεη[εῖτο, 

ἀεποῖῖης "Ενα πιο υνιλίπ ννλίςἩ, ος 

3ξ 5ΟΠ16 εροςἩ ΟΕ νι]ήο] πε αοϊῖοπ ἶ5 

τορτεβρη{εὰ ας ἰακίης Ῥ]αοε; οοπιρατθ 

Μαανϊίς, δέ. ᾧ 66. α. ἍὮἼ]αδ, ἴακεπ 

δέγἰοΙψ, τοῦ λοιποῦ κ.τ.λ. ἵδ, «]θί πο 

οπε αξ απγ ἐἶπιε ἰπ ἴηο Γαΐιτε, εἴο., τὸ 

λοιπὺν κ. τ.λ., “]εῖ πο 0π6 ἁιγίπσ ἴε 

Ρατυτε,᾽ εἴο.; οοπρ. Ἠετπι. αἲ Τἱᾳ. Νο. 

26, “τὸ λοιπὸ» ἀῑοῖίατ οἳ τοῦ λοιποῦ, ος 

ἀῑδοτιπιῖπο, αιιοᾶ τὸ λοιπὸν οοππ πι 

οἳ Ῥετρείαμπι {επρις εἰσπίβσαί ; 

λοιποῦ απῖοπι µτερετίοπεπι οιξάσπι 

{αοεϊ το]φιιο ἴθπιροτε Ἰπάῖσα. ΊΤπε 

Εεπετα] {οπιροταὶ σεπ]ῖνο, Ἱῖ πηαγ ὃς 

τεπιαγκεᾶ, αρρεατς ἴο Ἐο πιοτε «οττες!]γ 

το[ογτεᾷ {ο ἴμο ραγένε Ίοτοο οἳ ας 

σᾳ5ο, (Παπ ἴο Ἰάθας οἴτμετ ο) οτἰσιπα[ῖοπ 

οι απίροεάσποε (Ππτιπης, Οπσια, Ρ. 54, 

σε1{, 6. ᾧ 6325), ος οἳ Ροξδοκείοη (ΑΓ); 

τοῦ 



ο. (τω  ν υἅλ. 

Οπαρ. ΤΙ. 17, 18. 

Ῥεπεδϊεᾶοῃ. 

αΑΔΙΑΤΙΑΝΡ. 1556 

3Ἡ χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾿]ησοῦ Ἆρισ- 
Φ Δ ω / σ Φ . / ) ΄ 

τοῦ μετὰ τοῦ πνεύματος ὑμῶν, ἀδελφού ἁμήν. 

9ο Ἀε]ειετ]. Αγπέ. ὁ 16, Ῥ. 100, 

Ῥοπα]άς. (2. ὁ 45]. 

κόπους παρεχέτω] «οαιδο ἐγοιδῖο ; 

ευτεΙγ ποῖ ὃν οὐ]σίπσ ἴἩε ΑΡοσί]ε {ο 

εεπά Ρυτί]ετ Ἱείίοις, Όαί ὃν (ουδ 5 

ερὶτς Ὦγ τ]εί ΙπαὈϊ]ίγ (σαλευόμενοι, 

(ξειπῃ.), απά 5] ποτε, α5 ἴἩο πεχί 

εἶαιδε «Ἠονν5, Ὀγ {Ἠπνατιῖης Ἠϊ5 αροςίο]ῖο 

αι{Ποσί{γ. ἐγὼ γάρ] “Γον 1; 

ΤΕΒ5ΟΠ {οΣ {ηο οοπιπ]απᾶ; ἴ]ε ἐγὼ Ὀεῖπς 

επιρλαξῖο απᾶ ἵπ ορροξεϊῖοη {ο {πε {αΐ5ε 

ἴθασλετε, ---- ποῖ {ο µηδείς (Ώε 1.), π- 

Ίεςς οοπςϊἀετεᾶ α5 οπθ Οἱ ἴλεπι, ---- απᾶ 

Έε γὰρ Ἱπίτοάιεῖης ἴηε {αεί {μα Ὦε τνας 

α Γη]]γ αοογεᾶ]τοά φετταηπί οἳ ΟἨτῖςί: εἰς 

Φόβον πλειόνα ἐμβάλλων καὶ πηγνὺς τοὺς 

παρ᾽ αὐτοῦ τεθέντας νόμους, (0ἨΤΥ. 

τὰ στίγματα] "(λε πιαγὰδ; ἴλε ]οσα] 

αἀάϊοη ἐν τῷ σώματί µου πθορρεατί]γ 

τε{εττῖηςσ ἴἨα ἴετπι {ο {Πε ποππάς απά 

8οᾶτς απά ουίννατᾶ ἴοκεης οἱ ἴἨε Ρεσεεοι.- 

Ώοπς απᾶά εαᾖοτίησς ν'ἩῖοεἩ έπο Αροςί]ς 

Ἠαᾶ απάετσοπε 1Π {1ο εετνῖςς οἳ ΟἨτῖςε; 

εοπιρ. 2 0ο. χἰ, 25 5α. Τηετοα 15 ΑΡΡΥ. 

Ρυτίηοετ α ἀϊςιπεί α]]αξίοηπ {ο ἴπε πιαΓ]κ5 

Ῥατηί ΟΠ 5Ίασες ἴο ἀεποίε π'Πομι ἴΠεγ 

δείοπφεᾶά {ος «ΟπἹραΤτ6 Ἠετοᾶ. ντ. 295, 

ἔστιζον στίγμ. βασιλήϊα, Αατίϊα], Ερίᾳγ. 

πΙΙ. 61, «εσπιαίΐο ποπ πηθο, απᾶ εξεΡε- 

οἵα]]ν Τεγ]ῖπς, Οὐδεγο. δαογ. Νο]. τῃ. 

Ἄο. 48, Ῥ. 435 κα., πΠετε ἴμε νατίοις 

εἶαξ5ος οἳ στιγµατοφόροι 8τθ επαπιεταίαᾶ, 

απά ἴλε πΠο]ε 5αρ]εοί οορίοιςΙγ 1]]αςδ- 

Παίεά. Τῃεσεη. Ἰησοῦ ἴλις Ιπάϊσαίας, 

πεϊτημετ ογἰσίπ (« ααοῖοτο ΟἨτῖςίο,᾽ (οπη.), 

ποτ τεπιοίθ γέΓεγεποε έο (: Ρτορίετ ΟἨτίς- 

έαπη, Ῥϊξοι: ϱΟΠΙΡΗΤΘ ΟΊξΗ., ---ᾱ πιοςί 

ἀοπαοιξα] ἱταπδ]αίίοη ὈοίἩ Ἠοτο απἆ 9 ΟοΣ. 

1. 5), Ὀας εἴπιρ]γ έλα οιοπεγ»; ἴπε πηατ/κ5 

αἰίεσίεά πνἩο ἴἩε Αγροςι]ες Ἀαςίογ τας; 

απᾶ ποτο {Πε «αἶσπα παϊηῖας ΟΕτῖξα ᾳὖς» 

πας οοπιρτοῦαπί εἶας ε5ςε,᾽ (055. Ιπέεγί. 

(αἴτοᾶ Ὦγ Ῥασσε). Τηο Ιηςετίῖοῃ 

οἳ Κυρίου Ὀείοτο Ἰησοῦ (1εο.) 15 {ατ]ν 

ευρροτίεά [09 05Β0Κ: πι, Ὑνὴς., Ο]8- 

τοπ]., Ἀντ. (Ὀοίμ), οιἩ., ΤτΠ.-Ῥ]αϊτ), 

Ὀαέ ονῖης {ο {πο νατίαἴίοης (ΙΕ, ἡμῶν 

Ἰ. Χ.; Οορί., 31.-Ρο]., α]., τοῦ Χρ.; 

α]. αἰίοτ) τὶσΏτ]γ τε]εοεῖοά Ὁγ Γαελπη., 

Τίδολᾗ. [ΑΒΟΙ: πῃδς.; Απο, ---- Όε πο 

Α9ΙἨ., Ατπι, 5 Τίδολ., Αγ] ἵπ {ανος 

οἳ {16 {οςσῖ. βαστάζω] :Ιὅεαγ 

εἴίλετ ἵη {Ἡο «5οη5ις πιο]εκίιις ᾽ οἱ «Ἡ. γ. 

10, υὶ. ὅ, οἵ ῬετΏαΡς, ΥΥΙΓΏ 5οπ1θ 5οἶεπ]- 

πΙέγ, ἵπ τε. {ο ἴἩε ἀῑσπι[γίπσ παϊατο ος 

Βΐ5 Ἀ[αςίετς πιατκς: οὐκ εἶπεν, ἔχῳ, 

ἀλλά, βαστά(ω, ὥσπερ τις ἐπὶ τροπαίοις 

µέγα φρονῶν ἢ σηµείοις βασιλικοῖς, (Ἠ15.; 

εοπρατε Αοί5 ἶκ. 16, βαστάσαι τὸ ὄνομὰ 

µου, Δπᾶ Ο]επι. Ηοπι. αρ. Οοτε]ετ, Υο]. 

1. Ῥ. 692, εἰκόνα Θεοῦ βαστά(ειν. 

18. ἡ χάρις κ.τ.λ.] Όπ ἴμο νατὶοά 

παίυτε Οἱ ἴἩε Αροςί]ες οοπε]αάἶπσ Ῥεπο- 

ἀϊσίϊοπς, 566 {ης εχκ. απά Π]]αδιταίῖοης ἶπ 

ποίες οπ 1 Τ]εδδ. ν. 28. μετὰ 

τοῦ πνεύματος ὑμῶν] «ὖε το] 

3οι δρὶγιέ»᾽ ποῖ ΑΡΡΣ. ΙΙ απγ αἶ]ι- 

εἶοπ {0 {ηε σάρξ (ἀπάγων αὐτοὺς τῶν σαρ- 

κικῶν, 0ἨτΥ5.), Ὀαῖ εἰπιρ]γ ντ] τεβετεποθ 

{ο {πο πνεῦμα α5 116: ροίίοτ ρατς᾿ ο{ πιαπ 

(« Ποπαίπεπι α Ῥοΐῖος; Ρατίο εἷο απ] αῖ5 

ἀῑοῖ Τπεο]οσῖ5, πθο ποσαπα πες Ππιιδίέα- 

ίαπι εδί, Ηεϊηξίας, Έπεγο. Ῥ. 4329), απᾶ 

ποί Ἱπιρτοβαῦ]γ {ο {Τε {αοέ ἴ]αι 1: ἶ5 ἵπ {ο 

ερἰτῖί οἱ πιαπ {λαῖ ἴηε οροταίξῖοης οἱ σταςθ 

πλαΚε {ηεπηδε]νες {ε]έ: τῇ ψυχῇ τὴν χάριν 

ἐπεύχεται γενέσβαι, (Ῥομτα.; «οπιρατε 

Ῥ]]ί]επι, 26, 9 Τϊπι, ἵν. 93, απᾶ ποίος ἐπ 

ἷοο. ἀδελφοί] Ἠετο ἴλε τπΠ- 

5αα] Ῥοξίοπ οἱ {μα ποτά δ5εεπι ἴο ὂε 

Ἱπῖεποπα]: {ἨΠεΥ Ἱπετο Ιπάςοᾶ ὈτείΏτεπ, 

απᾶ (ποισ]Ἡ {ος α νγΠῖ]ο 5ενετεά Τοπι {λε 

Αροςί]ε, απἆ ἴ]Ἡε 5ιῦ]οοῖς οὗ Ἠϊς «εη5ιτο, 

1] ὀγείλγεπ ἵπ ἰΠεῖτ οοπΊπηοπ Τιοτ. 
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σος Ει. 

Ἔπε σοπογα] ῥηποῖρ]ο5 οἩ ίσο] ἐή5 ἰγαπρ]αίίον Ία5 Ῥουῃ. ἆνανπ πρ ατα 

οκρ]αϊιος ἵπ νο Ῥγοίασο, 1 γη] Ἠογο οπ]γ ασαϊπ. τοπιῖπ νο τοσο (ιαῖ, α5 

ἃ σοποτα] γα]ο, 1 ανα πού ἀορατίοά οι (ια Ααμογιζος Υογδίος, ππ]ο5» 1έ 

ἂρροαι» {ο μα ολο ὑποογγεσίν ἴπεταεί, ὑπδι[]οίεπί, οὔδσιγα, οἳ (569 ποίῖεε {ο 

Τναπς]. οἱ Ρα»ί. ΕΡΡ.) ποϊσσοαὈΙγ ἐποοπδίδίέπέ ἵπ 185 απσ]αοις ο{ ΠΠΟΥΘ. 1Π]- 

Ρονίαπί οΧΡΓΟΡΒΙΟΠΕ. Τ]μοςο ἀονίαίῖοις ατα αἲ] εἰαίοά ἵπ ἔἶο ποίος, απιά 1 πο 

θιογο εροςἱα]1γ αἰλαάες ἴο, ΟΥ ςο]{-ονΙάσπέ, ουν] Όο {οιιπᾶ {ο ἀοροπά ο ΤΕΔΡΟΠΡΒ 

αροίσπος ἵπ νο Οοιημιομίασγ. 1 Ἰανο αἱ5ο καΏ]οίησς, ἵπ αἲ] νο Π1οΓΟ ΙΠΙΡΟΥ- 

ἑωπέ σ.5ο5, οίαίονς οι οἶσ]ς οἱ ἴνο οἰάοτ νογβίους, ν]ζ., ἴνοδο οἱ ΊΨΙΟΠΕ, 

Τγπάαία, Οονονγάα]ο, (Ρε), Οονοεγάα]ο (Τορίαπιοπ{ί), ΟΓαἨΠΠΕΥ, (ποπονα, 

Ῥϊςμορς', απά. Ἠλοίης. Ἐον (ο οἴίαίίους {γοια ῄνο οἱ έλλοςο (1ο, Έγη- 

ἀα]ο., Ογαµπογ΄5, ο ἄεποναπ απά Ἠ]ιοπιίςὴ Ἡ ουδίοιφ), 1 απ Ἱπάορίςά {ο 

Τε ΕκαΙΙδΗ ΠΕΧΑΡΙΙΑ, οἱ Νίορρις. Ῥασρίον. Έ]μοῬα {οτι Οονοτάα]ο Ἰανθ 

νου {αίκοη γορος νο] 4ομα {νο βγδί θά 11ο οϐ Ἱής Βιῦ]ο ἵπ 1696 (πουν πιαάα 

αοοος»]Ὀ]ο {ο έλα σοπογα]. τοαάοτ Ὁγ νο τορτῖηί ο ἴἶνα 5αππο Ρυἡ]ς]λου»), απιἀ 

βοµι ἔἶιο «απΠιο νοπογαρ]ο (παηρ]αίοι5 ῬΏισ]οῦ Τορίαπιοπί οἳ 1088, ἸνΙΕΙ, 

Ειοιισ οκΏγο»δΙΥ {ακον βοια ἴἶο 1μαπ, 51]. οοπίαῖης 5οπ1θ Ιπίογορίης απὰ 

εισσο»(1νο (γαηβ]αίους. Τε ὠκαίίους ἄοιι ἴἶο Βϊμορς Βἱρ]ο αγο ἀοτῖνοά 

ᾷοπι (ἶνο 5οσοπᾶ απᾶ βἰἰσλέ]γ απποπάοά ο[ίοι οἱ 1513, ἃ ΕΟΡΥ οϐ να Ν. Τ. 

Ροσίίοι ο ΝΙΟἩ, ἵη πια]! ρονίαδίο απατίο, ΔΡΡΥ: ἀϊβονίπσ οπ]γ (οπα ἴ]ιο {οἱο 

οὐ ῖοι ἵπ ἴἶο πιοῦος ο δρε]Ππς, ας Όοσμ 5ομιθίιπιος α5ος {ΟΥ ἐ]νο 5αἷκο οὔ οοἩ- 

γοπίσμσς.  ΔΙΙ ενος οχίγασί», (οισ Ῥαί οἱ ἀουρίβα] αιιιονῖίγ 1 ἀδραίοά 

ἰοχίς, ον] 9]. ο {οιπᾶ Αομιοηί]γ (ο 5ιισσοδί αδοβι] αἰίογπαίϊνο τοπάστῖπσς, 

απά ΙΙ] αἶκο σῖνο (ἶνο γοαᾶον 5ος α ρτασίῖσαὶ αοφπαἰηίαηοο ση να ρυϊπις- 

Ρος οἱ ν]ΜΟ]. ο Απιον]ζοᾶ Ὑουείου Ὑα5 ἀτανη αρ, α5 ΨΙ] ἰοπά {ο π]α]ςθ 

Πίμα Οναπ]κ(α]1γ ασκπον]οάσο, ἐῑιαί 1{ 19 (πα]γ, π]ιαῦ Βο]άσπ ἴθγπιοὰ Ἡς, ο ιο Ῥοδύ 

(απρ]αίίο. 1 πο γγογ]ά.” 

Τ]ιο αὐυγον]αίίοης Ιπ ἴἶνο ποίθς συ], 1 ἐίη]ς, οαδ]γ οκρ]αϊη Πιοιηκο]νος. Τό 

πιαγ Ὀο ο] ΠθοσββαχΥ {ο τομιατ]ίς, ναί π]ογο απ αθίογίδ]ς {5 α[ῄχος {ο α οἶ{α- 

ἄοπ ἔγοια ἔἶιο Ααἰιοτιζοᾶ ἨΓουβίοΠ, έ]χα Δονϊαίῖοπ 1π {πο ἰοχί Ίιας αἲἴδοπ ΠΟΠ ἃ 

ἀϊβυτοπί τοπάῖπσ. Τη ενα ἴοχί, ἴμο ἠία[ίον (ΙΟ εΙσ]]γ ἀῑβον ἤνοπι ἴιοδθ 



100 ΝΟΤΙΟΣ. 

ἵπ νο βγεί οὐ[ίοι οϐ νο Αθ, Ὑονς) ἀσποίο, α5 αδια], νογάς ποί ἴπ [ια 

ογἰφίπαΙ; νο επια]] οαρί(α]ς, πιατ]ς γνογςς νο] απο οπρ]ιαίο Ἱπ νο οπἱσίηα]; 

ας ννλ]ο]ι οοσ]ά πο οὐζΙΡΥ απ οραρ]ιαίίο ροβίΐοἨ. η ιο (απδ]αίοι, νλνοιιέ 

Ἰαγδ]ι 11 νΟΥΡΙΟΗΣ. 

Τη νο Ῥτοδοπί οὐμίομ, α {ον οπιοπόα ος (οβρεοΙα]]γ Τη τοίογοησο {ο {ιο 

αοτῖκ() Ἰανο Όσοι. Ιπίτούισσά Ππίο (πο (γαΠβ]αΙοι, απά ἃ {ουν αἀάτοπια] οΟΠ1- 

ἨοΠΙΑ, 61111οΥ ΟΠ. ἴ]ο ΥΘΡΟΗ5 {ον ἴἶο «μαπσος,οτ οἩ. σεπογα] ῥγπαρ]ο» οἳ 

ἐπαπε]αίίο, Ἰηδοτίος ἵπ {ο ποίος: 56ο Ἀοιίσο {ο Τγαηδ]αίίοι οἱ (ιο 12ρρ. (ο 

ἴε Τ]εκναϊοπίαικ. ϱ. 193.38 

Α5 ἴἶνο εαρ]οοί οῇ α τον]δῖοη ΟΕ ιο Ααλιογϊίκοά Ὑοτείοη 15 πον’ Ῥουοπαίης 

ΠΟΤΟ απιά 1πογο 016 οἱ ἴ]νο αποδίοις οῇ ιο ἆαγ, 1 ασαϊπ ἀθδίτο {ο γοπνιὰ (ἶνο 

τοαάογ (ναί ἴἶιο ἨΠον]ςοὰ Ὑογείον νο] {οἱ]ουνς 15 οΠΙγ οπο ἀοδίσισς {ον (νο 

οἶοκεί (5ου Ῥτοί. {ο /)ανίογαἰ Π5ρρ. Ρ. χνῖ.), απ ναί 1{ 15 ΤΠ πο αγ {ο Ὃο 6ο- 

εἰάογοί αν α 5Ρροπιοπ οἱ ναί πησ]ί Ὄο (ουσ α ἀοείναῦ]ο {ον ο απ 

αιθλογ]αίινο Ἠον]ϊίοη. Τ]μο ππογο οχρογίοπςς 1 σαῖπ η νο ἀἰ[ιοι]έ {αδίς ος 

γον]κ]πς, {ο πιογο οοπν]ησσς αι 1 οῦ (ἶνο ίου Ιηδι(ΠοΊοπογ απ Πορο]οβ5ηοΒς 

οἱ αἩγ εἰησ]ο (γαπρ]αίοι” οβονίς {ο Ῥτοᾶαςσο α Ὑοτεῖοη {ου ροπεγα] ΡΙΥΡο86Β. 

Τ]ιο Ππάϊνιά μα] πιᾶγ 5οιιθίηιος βασσοςί εοπιοίλίησ ππογο 9 1055 νγογίγ οἱ ρ855- 

ἵπς «οπεἰἀσγα(ίοῦ, Ῥαέ 1 15 Ώ οσα νο οοἱ]εσίίνο ν]δάοπι ο ιο πΙΒΥ ἐιαί γγο 

τη5έ αἶοπο Ἰοο]ς {οΥ αΠΥ Πορθβα] 6ρεσπιοη οῇ α τον]δίοη ος ἴο ποῦ]ο Ὑ εγείοπι 

αἱ Ργοδοη{ 1 1156. 

ἃ ἘναπΙβη ἘΡΙΤΙΟΝ. 



ΤΗΝ ΕΡΙΡΤΙΗ Τ0 ΤΗΕ σΛΗΛΤΑΝΡ, 

ο ΕΡΕΕΕ οἳ, 

Ἰ πλήν Ἀη αροδί]ο, πού {γοπι ΠΠ, ποϊίμον Ὦγ 1παΠ, Όαῦ Ὦγ 1 οβιβ8 
Ονιςί, απ ἄοά ἴιο Ἐαί]ιοτ νο ταῖδος ἨίΙπι {οπι {πο ἀσαά, 

----"απᾶ Αμ, ἴἶιο Ῥνοί]γοι γλ]ο]ι α.ο ΝΙΠ πο, ππῖο ἴπο οἸαγο]ιος οἱ 

(αἰαία, ὅᾳνασς ὂε ἴο γοιι απά Ῥοασς {ποια ἄοᾶ ιο Ἐπίιου, απᾶ 
οἳς Πουά }6δας Ο]]ςί, ὁ ο σανο Ἠιπιδο]! {ον οἱ 81Π8. μα ο 

πη]σηῦ 4εινον 5 οὐ ο πο ργοβοηῦ οΥΙ] γγου]ά, αεσογᾶῖπσ {ο ἔ]ιο γη] 

Οπαρτεε 1. 1. Εποπ] “00 Αι. 

απ {ιο οίπον Ἐν. ἜΤ]μοισ] 1 ἆοο ποί 

8αεπη ἀοδίγαβ]ο Ιπ 6Υ6ΥΥ 63δο {ο οπαπσο 

Όιο [απῖ]]ας «ος οἳ μμ. Ἱπίο ο πουν 

Ώ]ΟΥΟ πρδαα] «{ποπη, 16 15 Ῥογμαρς Ῥαίίου 

{ο 4ο 5ο ἵπ πποδί οΓ {Πο 6ᾳπδας πγλογο 1έ ἶ5 

τιδοἆ αξ α ἰταπβ]αίίοπ ΟΡ ἀπό: Ὑ]οτο, ΟΠ 

Ώιο οἵἶνον Παπά, ἐκ 19 αδος, «ο (« οιιέ οῇ)) 

Ν] οἵτοι Ῥο Γοιπᾶά α- νογ οοπγοπῖοηί 

πηβ]αΠοπς 566 Ποίθ οἳ. παρ. 1, 16. 

Ἠπ1ῆν τορατᾶ το διά, ἵτ 15 ποατ]ν ἱππροςβί- 

Ῥ]ο {ο Ίαν ἀἆοννπ αΠγ βχοᾷ ρηπαρ]ος ο8 

(αΠΣΙαΙΙΟΠ: ΊΙΟγΟ ἔα Ἱάοα οῇ πιο ίμηι 

15 ἀοξίστιος {ο Ὦο εχρτεβςος γη] οδροσῖα] 

4ἱδΗποίποδ», Ὑνο ΠΊαΥ αάορί !(ποισ]ι, 

Ῥι{ νν]λογο (ῖς 15 πος {ιο σᾳδο, ἴ]ο Ιπο]ι- 

βἶνο “γ” (ὁ αροπί, Ιπβδίαππσηέ, ομ1ςο, 

πιεαπς,. Ιοήδοπ) συν] Ὦο {οιπᾶ επβῖ- 

οἴεπί]γ οχαοῖ, απά «ΟΠΙΠΙΟΠΙΥ ΠΙΟ πἹοιθ 

Ι4ἱοππαί]ο, 

9. ΗΠΙΟΙ] Τετηαγ Ὦο Ἰογο οΏξογνοί έἶιαέ 

ΑΤΟΙΒΙΣΠΙ5, αξ ΕΙΟἩ, ατθ ποῖ τοπιογναςᾷ {ΟΠ 

Όιο Αιποτισεᾷ Ὑσοτείοη. εχοορί γ/]ογθ 

21 

α Ρρο5]νο 6γΓΟΣ 15 Ιπγο]ναί. στο ἔνοτο 

16 ΠοΠο; ΄νγίομ” 19 ποῦ πΙοτε]γ ἴ1ο ποτ- 

(ον οῇ «ννμο, Ῥαί ἵδ α οοπιροαπά νγοτά 

Ταίμαπι, ΠΠ. Γναπη. ὁ 905. 4 (ο. 8). 

δ. Απά οµγ] Απά οι οι, Αμᾖ. 

απά {πα οἴμεν Ὑν. οχοορί οί. «οί 

1{ 6οσπης ἀοδίταρ]α {ο Ίααγο οιῖ ἴια ρτερ- 

οδ]οπ. π. {ο 5οζοπᾶᾷ ΠΙΟΠΙΡΟΣ, 35. ΠΙΟΥΘ 

απο {ο ἴπο οπσίπα]; 5οο ποίθ οπ ΓΙ. 

1.9 (Τραπμῇ.). 

4. Ομ ο[] Ῥο ζουεγᾶ. (Τορἱ.) : «οι, 

ΑΛ απᾶ ἴἶιο τοπαΙπῖηπς Ὑγ. Τη πο 

ποχέ νογά5 18 56σΠΙ5 Ώείίογ {ο τοίαίπ 

(οπαπσίπς 5” Ιπίο ια), α5 (ια 

αΠ5Ι. «γγοτ]ά οϐ ονι]” (ο. 1), ἴἴποισ] 

Ῥοΐίοτ Ῥγοδογνίηςσ {μα απιιςπα]. οτάςτ ος 

Πιο (ατοε]ς, ταϊσΠί Ῥο Οιοασηέ {ο ΙΠΙΡΙΥ ἴπ 

Όιο ον]σίπα] να οχἰδίεποο οί α σοἩ. οἱ 

απαΠίγ..  Ἀοϊμον οἱ Όιο δια] ἐΓαΠ8]8- 

Πρης, «γοτ]ά,) οὗ «ασε (Μποισ ἴἶνο {ου- 

ΠΊΟΥ ΡογΠαβς ΠΊΟοΙθ ποατ]γ) σἶνο {ιο εταοί 

πιοηπίης ΟΓ αἰών; ἴἶνο Ῥοδί ραγαμ/γαςο 

ΒΟΦΠ15, “ΕΡίπέ οῇ ιο ασο; ̓  800 ΠοίθΡ ο 



105 αλΙΑΤΙΑΝΡΒ, Ἱ ομπλν. Ι. 4.---θ, 

ο ο απά ους Ταίιογ: ὅ {ο Ἠ]ιοπ δα ιο ϱΊοΥΥ {ου ονον απά ονο», 
ΑΠΙΘΗ. 
1 πιαννο] ναί γο απο 80 8ΟΟΠ ομαπσοά ονος Ποια Ἠίπι Οιαί 

σα]]οῦᾷ γοι 1π Όιο σγασο οἳ Ο]εί, ππίο α ἀπογοπί σοβρο]:. Ἰ γής] 

15 ΝΟΤ αποίογ; 8ανο ια (πογο αγ. 8ΟΠΙ6 ιο ἔτουρ]ο γοι, απἆ 
ἀοδίγο {ο ρογγονί Όιο 6σο5ροαΙ οἳ Ομ. Ὁ Πονηοῖε ενο 1 νο, ΟΥ 
απ απσο] {γοτη Ἠθανοπ, 5λου]ά ῥγοαςἩ ΑΠΥ ΡΟΒΡ6Ι ππίο γοι οπίαΥγ 

{ο ια! νήσο] νο ῥγοασ]ιοά παπίο γοιι, ]οῦ πι Ῥο ασσαγεοᾷ.. ὃ Ας 
νο Ἰάγο τα Ῥε[ογο, 50 5αΥ Τ που’ αραῖπ, ΤΠ αΠΥ πιαι 1γοἈς]ιοῖ]ι ΑΠΥ 

σοβγρο] ππίο γοι 6οπίΤΑΣΥ {ο ναί νήσο] γο τοσσϊνος, Ἰος Ἰήπα Ὦο 
αοσιχκοί.. Ἰ Έον κο αι Τ ππα]Ίπσ Ίηον πΙΥ Γομάςδ, οἨ (ο Ἱ ου 

ΕΡή, Ἡ, 9. (ο απᾶ ος 1 αεγ] 

Βο]λο]οβο]ά (ἨΠίπίς ον 1 (ων. κν. 94), 

η ή]ο ϱ111γ απ ]ῖπς ἴἶνο γείογοπος οἳ ἴ]ιο 

5οΠ. οπΙγ {ο (χο Ἰαΐτου πο, εαρσοςί5 ἴ]ια 

οπη]κεῖοἩ. οἳ ιο οορα]α ἵπ αΠ5]αἴοῃ 

(Εο Ὀντ., Τι.) α5 πιουο οοπ{ογπα]ο {ο 

Όιο Ιάἶοπα οῇ ος Ἰαπσπαᾶσο. ΑΝ, ΠΟΝ/- 

6νοΥ, (πογο απο εογογα] «αδος Ἰν]σγο (ο 

εορι]α 15 οπιηττοά Ίπ ἴἶιο (τοσικ, απᾶ 

οἵ]ου», αξ Ἰθγο, Ὕογο 1 19 Ἱηπδογίος, 1έ 

6οσπης Ὀορί, 1Π 50 ΟΙΕΙΠΙΠ α- ἀοξίσπαίίοη, 

το Ῥγοδονο πο ἀῑξάποποι ὃν α ερεσῖα] 

απᾶ ονοπ ροσπα]αγ (αΠδΙαΠοΠ: 5ο Υπ], 

ΟἸατοπῃ., Οορί., Ασπι,, απά. Ἀγτ.ΡΗος. 

5. Τε φἰογ/] ΄ἱοτγ, Αι. ΑΝ ἴ]ια 

Ἁγί, 15 ΑΡΡΥ. Ἠθγο τιδοά κατ’ ἐξοχήν (5εο 

ποίος), απά πιαγ Ὦο Ιηδοτίος 1π 115 ρα8- 

βασο υηιοί εοτίοιδ]ν νοϊαπς Ἐπρ]ς] 

1άϊοπα, 1 6οοπας ὑορί {ο {ο]]ονν Ίιογο {1ο 

Ἴδασο οἱ αλ. ἵπ Απατιλι. γἱ. 19 (1ἱεο.). 

6. ἐλαπφίπη ουεγ] «Ἠοπιονος, μ.; 

ἐπιονος,' Ἠ τος ταππος, Τηπα., (ου. 

(νου), «απ. (επ. Πἶδλ,ς ' παπδίοτος, 

10ιεπη. 121] ο έναπ.: «πιο, 

Αι. Ἡ ζοἰ., Πέει.; «ἴπ, Τηπά., (ου., 

Πε] πο, ου. (Τοψι.) «επ. 9οο 

ηΟΙ68, Α αἰ[οτεπι] ' Αποίζιος, 

Αμ. απᾶ αἲ] Ώιο οἵ]ιο Ὑν. 

7. Φαυε [αι] Ῥο ου. (Τοει.): «ναί 

ἴΊιογο Ὁο «οΠ1Ο ἐαί, μίλι Επαί ναί λογο 

Ψο βοπηο,” ο. Τηπά., (ου. ο αππιεη, 

σσεπ., 5]. «ππ]οςς, {]1ειή. Τ]ο 

ΡΥΡΡΟΠΙ Ρανα ρία π]σ]ί αἲ Ηγδί εἰσ]ιί 8οσπη 

{0 βασσα»ί {ιο Ἱ15ο ΟΕ ἴἶνο αικ{ατγ “ατε 

ἄους; Ἰ α5, Ἠογνονος, οἱ ταράσσοντες 

15 ο/αἱνα]οῃί {ο α Κἰπά οΓ εαὐδίαπάνο, απᾶ 

βοχνο» {ο πιατ]ς ἴἶιο οαγασιογ]είῖο ο ἴἶια 

{α]ςο {σασ]ου», ἴ]ιο (Πτογατίνε) ῬγοξοΠί ἷ8 

πιοτο αρρτορηϊαία; οοπαρ. Παίλαπα, {ηφ]. 

/απο., ὁ 5158 (ο. 8). 

8. Πουνεή] Βἰπι]ατ]ν (ων. ῆΒἱρΛ., 

ἐποπογί]ο]οςκο:. «ναι, {μ1. απᾶ ἴἶνο Τ6- 

ππα]ηίης Ὑγ. }υεπ τγ] Τους], 

ΑΙ. απᾶ ιο οἴ]λον Ἡγ. οχοορί Γέ]οπ., 

ἑαἱνοισ]η. Φ]ομίά ῥγεαο]] 

«Ῥτοαςμ. μμ. απᾶ αἲὶ ιο οίμεν Ὑν. 

Τε Ίάσα οῇ Ππίαγο οοπΏΙΠσοποΥ Ἱπνο]νοᾶ 

Ιῃ Όλο τιςο οἱ ἐὰν γη εαδ]. (ἨΠ οσα Ἐπευ, 

Νο. 513), παν Ίονο ο Σαἰίαῦ]ν οκργοςκοᾶ 

Ὦγ Ππδογίηρ φοι[ά. «Απ οδρεῖ, 

εἰοι] « Απν οίμεν ϱοςρο] τιπίο γοι να,” 
ΑΠ. Τπᾶ., (ου. έπαπ., Πἰκη.; ! ο ιος- 

ναίθς ἔλαπ,᾽ (σεπ.; «υορίάο τας Πο, 

11]ιοπι. 1γεασ]ε(] ΄Ἠανο ρτοπς]αᾷ,) 

ΑΙ. απιά ἴἶιο οὔ]ιοι Ὑν. 

9. Παυο φαἰα] Ῥο «ου. (Ἰνο11), Πέλοπα: 

εραῖᾶ,. μι απᾶ ια τοπιαϊπίης Ὑγ. 

1γεασ]ιαίᾖ] ' Ῥτοπο]ι,) ἁμᾗ.; οἸπαπσο {ο ἴο 

πάΙοαί νο {ο Ῥγοδογνο ἴ]ιο ορροξ]ῖοπ οΕ 

πηοοᾷς ἵπ ονἶσίπα]; 5οο ποίος οπ 9 Τελ. 

Ηϊ, 14 (Τγαπν].). Απ (ονρε], εἰο.] 

«Οῆιου ροβρε] απίο τοι ἴαῃ ναί, 

ΑΠ. Πεσείυε] ' Ἠανο τουσῖνος 

Αλ. απᾶ νο οἴ]ον Ὑν. εχοορι ἨΤοἱ., 

έπατ ππάΙ{οηπσεῃ. 

10, Λοιυ απ 1 πιαλοίπᾳ, εἰο.] ΄Ὦο 1 πον/ 
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απι Τ βοο]Ίπσ {ο Ῥ]οπδο πποι  Ἡ Ι πογο ΒΤΠΙΙ, Ρ]θᾶβίηςσ πποη, 1 
β]ιοιι]ά πο Ὦο α 5ογναπί οἳ ΟΠτ]δῦ, 

Ἡ Νον Τ εοτῖξγ γοι, Ὀτοί]λνο, {οπο]ήπςσ ο σοβροΙ Ν]ΙσἩ Ίγας 

Ῥτοασ]ιος Ὦγ πιο ειαῦ 1ὲ 15 ποῦ αἲἴοτ πΙΔΗ. 13 Έ ον ποαϊίλον ιά Τ το- 

οοῖνο 1ὲ Γνοιη 1ΠαΠ, πο]ἔ]ου γνας Τ. (αασλιῦ {έ, Ὀτί γοιρἩ. τουσ]αίίοη 

{γοπι ο; σδα5 ΟἨτςί. 1 Ἐον γο Ἰιανά οἳ 1ΙΥ οοπνοιβα[ῖοη 1Π πιο 

Ραφέ ἵπ ὶ πάαἶσπι, πουν ἐἶναῦ Ῥογοπιά πποᾶδαγο Τ ρογδοσίος ιο οἶαγό]ι 

οἳ ἄοά, απἆ γαδ ἀοδιογίησ 1δς 

Ῥογοπά πΠΣΠΥ ΤΙΥ ορια] Ἱπ. πηῖο 
Ἰησ]γ ποα]οις {ον ιο ἰγαδιάοης 

Ρογειαᾶςο πιοπ, μι, ΕΒἰδ νι 

ἑσοιποσῖ],”. Ἠίος «Ῥτοποἃ πιαπ’ ἆος- 
απο, Τα. επι; «ρτοαςἩ 1 πιο, (ου. 

ἑαροακ {αγνο,) (ου. (Τος1.); «εροαἷ απίο, 

παπι ἕπδο Ροτειαδίοη,, ᾖ]π. Τ]ο 

ομαπσο {ο ἴλο πποτο ἀοβηϊίοΙγ Ῥτοδοηί, 

έαπι Τ ππα]]πσ,᾽ 8οοπΙς τοφιῖτοά Ὦγ ο 

επιρμαςῖς ννπίο. ονϊάσπί]γ τοςί5δ οἩ ἄρτι. 

Οπ Όιο παίατο οἱ ο Επο]δῇ Ῥτοξοπί, 

οοππρ. Παϊμαπα, {πιμ. Γαπ. ὃ 518, 579 

(ος. 9). 15] 9ο ΗΓα., Τπά., 

Ίλον: ον 1) μμ, έναπ., (σε. 

Απ [ βεεοίπ/] «Ώο 1 οσο], μμ, Τἱοἰ., 

«ὤωυενα. (Το5:.), Πέλοπ.; «σο 1 αὐοιῖ, 

Τιά., απᾶ νο τοππαϊπίπς ὃν. 

Ἠεγο 51] μἰοικίπφ] 'Ὑει Ρ]οαδεᾶ,” ιά, 

4] “Τ]ιο, 411. απᾶ ἴιο οἵμεν Ἡν. εχοορί 
Ἠγιοί., « Οκ εογναπ{.) 

11. Λου] «Βατ Αμᾖμ., 6ου. οπασοᾷ 

Ἱπ Τημα., έὔναπ., (επι, Ωδή 

Τοιμο]ιίπη {ιο (αοδρεἰ, εἰο.] ΄ Τ]ναῖ πο (05- 
Ρο] νο γα», οἱο. 15 πο, 

Αμμ. Ῥότ]μαρς Όλο ἔοχῖ, Υ]ΙΟἩ ἶ5 Ίποχο 

οκασί]γ ἵπ αεσογάαπος ντα να ονάοχ οί 

Ώιο (αγοσ]ς, πιαΚκος {ο ἁοπία] α Πτί]ο πιοτα 

επαρ]ιατῖς, 0η] «06 μμ. απᾶ 
α]] ἴἶιο οἵπον Ὑν. 

19. [ιά Π τεοοίυε] Βο Πέεπι, «1 πεῖ- 

Όπου τοσσῖνος 1ε ΑΙ. «ου. έναπ.; «πο 

1 τοο]ς 1 ο/ πιαπ, πο Ἰαγπας,) Ἠ{αί., «πο- 

Όιου γοσσῖνοᾶ Τ 1, Τιπα., «επι; “1 ἁῑᾶ 

ποῖ γοςσῖνο 1{ ΠΟΥ Ἰααγπος Ιέ,' (ου. (Τος:.). 

Τ]ιογο ἶς Ἱογα βοπιο Πε]ο ἀϊβιοια] ο ἵπ Ὀοί]ι 

Ῥτορογνίησ [1ο οπιρ]ιαδῖδ οἩ “1, απά αἱδο 

ΙποΙοπῆπσ Ὠιαί ιο Πνδέ ποραίῖνο 15 ποί 

9 

ἆ απά πισάο αἆναποο 1η ν πάαῖδτα 
ΟΝΠ ΠΟΠ, Ῥοΐπσ πΊογο οχζοο- 

οὗ πιγ {αΐμου. Ὁὁ Ῥαί π]ιον 1δ 

βἰγογ οοττο]αίῖτο {ο ιο 5οσοπᾶ. Τ]α 

Ἰπδογίοπ ΟΕ ἴἶιο αιαχί]ατν ρέγιαρς ρα- 

Βα]Ιγ οὔοοίς (5, α5 16 Ῥ]ασος (ιο !ποι- 

{μογ α Πίτ]ο Ενας Έγοπι ιο νους, απά 

ςΠ]] Ίσανος 1{ ἵπ ἴαί ρτοππϊποπσο ΥΥΠΙΟΠ 

1 Βοοπης πποδί πα{αγα]]γ {ο οὐσαργ.. ἴπ 

οἆ. 1 («{ον 1 Ἱπάσοά τοσσινοά Ιέὲ ποί)), 

θχς Ἰαΐίου ροῖπέ Ίνας ροχ]αρς {οο ΠΙΟ 

βαογ]ῃεσά. {γοπιπαπ] «ΟΕ πια, 

Αμίμ. απᾶ ιο οἴνοι Ὑν. οχεορέ Τοί., 

ἐρῖ πιαΠ.) Τγοιφι γευ. Γοπι] 

«Ὦγ εε του. οἱ 4μΐΠ. απά ἴἶνο οἴμεν Ὑν. 

εχοερί Π/ἰο].,  Ὀἱ τοπο]ασἴοιτ.) 

19. Τε ιεανᾶ] «ο Ἱανο Πεατᾶ, 4, 

απᾶ ἴπο οἴποι Ὑν. )αάαἰςπι] 

Φο Πελεπι: «ία ἆᾖαννς” το]ῄσίοπ, Αμ., 

«ποπ. (6 νο 1 οννῖκ]ο το].’), Πἰδ.; «ιο οἷπ- 

τ19,. Ἠίοι,, «έἶιο ᾖσουν5) ΊΥαγος, Τιπα.; 

έῆιο 1 ουν»μίρρο,᾽ (ου. Ἠα5 ἄε- 

φίγοψίπᾳ ἵ] «Ὑαδιοὰ Τε, Αμλι « (πασμίε 

ασοπ ἵε, Ἠίοῖι «5ρογ]οᾶ Ἱτ, Τημιά., ζου., 

ὤαπ., επ., δι; «ἆτονο ἴἶνειι οί, 

6ου. (Τοεε.): οκρασποάί τε, Ποπ. 

Τμϊ5 οαπσο 15 1π οοΠπδδαπθησο ο (ια 

είτοπς πιοαπίΠς οΓπορθέω, ΥΥΠΙΟΤ 16 866ΠΙ5 

ἀοείταδ]ο {ο πιαϊηίαϊπ. Το τοβο]νο αἶδο 

Πιο οίμος Ἱπιρογίοσί5 πιοι]ά ππακο ἴ]α 

βοπίοησς Ἰδανγ απά επιηύτοιξ, απά αὖά 

Ῥπή Πίῆο {ο ἴ]ιο 5επςο. 

14. Ιαᾶε αἄναπος, εἰο] ΄Ῥτοβίοά Ίπ 

(ιοί, σεπ., ΕΒἰδ., Πε.) ἴἶνο κ οννς 

χο]ἱσίοἩ αὔογο, Απ “ρτεναγ]εά Τη, 

Τιμια., (ουετᾶ., (αππιεγ. Σου] 

ο Αι 
15. Φε πιο αρατί] ΄Ῥεραταίοά πια, 
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Ῥ]οαδοᾶ ἀοᾶ, γιο βοξ ππο αρατί Ενοπα ΤΗΥ πποί]ιογ)5 γνοπη, απᾶ οα]]οᾷ 
πιο (ιγοισ]ι 15 στασο, ο {ο τογοαὶ Ηϊ9 Ῥοι γπθήη πο, Ειαξ 1 
πησλέ Ῥγοσσ] ΠΠ απποης ο (οπί]οςς ΠπηππσδΙα{ο]γ 1 οοπ{ογγοά 
ποῦ κα] ΒοδἩ απά Ῥ]ουά: Ἰ ποιον γγοπί ΙΤ ανναγ ἴο 1 ογαδα]οπι Το 
Όνοη νν]]σ]ι γγογο αροβί]ο5 Ῥοΐογο ππος Ῥιΐ Τ ννοηί αναγ Ππίρο Αναθία, 
απά γοιγησά ασαϊπ πηίο Ώαπηαδους, | Τοη α[ίον ὤιγου γοατΒ, 1 

ποπί πρ {ο 1 ογαδα]οια {ο γ]ς Οορλα», απά Τ αγίας ναι Ἠάπι ΠΓτοσῃ 

ἀαγδ. Ὁ Ῥιέ οὔιου οἱ ἴἶιο αροδί]ο βαν’ Τ ποπο, βᾶν6 « πΠ6β ἔ]ιο 
Ῥγο]ον οἱ ἴἶιο Τιογὰ.. Ὁ Νον ιο (ήισς γν]]σ]ι Τ γπίο απίο γοι, 

Ῥο]ιο]ά, Ῥοίογο (οά, Τ Ίο ποῖ.. Ἱ. ΑΠιονατάς Τ 6αιπο 1πῇο ἴἶιο γοβΊοΠΒ 
οἳ Ἁγγία απά ΟἨίσίας ᾗ' απά τοσο πΠΚΠΟΝΠ ὮΥ Γασο Πίο Όλα 
ομαγο]ιος οἱ ο ιιάσσα γιο] γνογο Ἱπ Οδ:  Ῥαἳ Π1ογ γγογο Ἰιοσγηισ 

οπ]γ Τ]ιαξ Ίιο γιο γα ος ρογδοσαίου 1π ἄπιος ραβὲ 18 που Ργοςς]ι- 

Αι. απιᾶ ιο οἴἹογ ὧν. οχοορί Ἠοί., 

ἑάορατῖά πιο, απά ου. (Τοἱ.), «εα- 

Τ]ο οαπρο 15 πιαάο [ο ϱγο- 

νοπί «Εοια Ῥοῖπς απάογείοοά 5 Ἰουα: 

5οο Ποίο». Ίπποι]. «Ἠγ, 

Αι. απᾶ χο οί]λου ὧν. Τη 5 ραβραρο, 

1 8οοπΙ5 ἀοείγαρ]ο {ο αάορί ἴἶο πιογο 

τίρονοιις (γαΠε]αΓΙΟΠ ΟΕ διά, 35 5ασσορίης 

ππογο ΦΙςΙποί]γ ἴἶιο Γαοί ναί χάρις γνα5 πο 

Έιο ὑπδίγιποπί, Ὀιξ ἴἶιο «οαιίδα πιο αι; 

5006 Ποίθ», 

16. Ἠἰπ] «ἶπ, Αμ. Ἠεῖ, Οου., 

Πκη., Πεν Ὀγ, Τιιά., (ου. (Τοἱ.), 

οναπ.; το, (ποπ., Πε]ιοπι.: "Ἠοαίλο, 4. 

απά ο τοπιαϊηίης Ὑγ. (ωπ/ετγεα] 

Φο μή. Της (γαπβ]αίοῃ 15 πο νΥ]οΙ]γ 

αἀοφιαῖο, Ὀαἱ ΤΕ 15 ποί ΘΗ5Υ {ο Παπ προῃ α 

ΤΠΟΥΟ οχαος οΠ0ο, Τ]ο οτἱσίπαΙ γνοτά 

8οοΠ15 {0 Ἰπγοῖνο Ώνο ἴάσαδ, αάάγεδοίπφ 

οπε’5 δεἰ/ {0 (πρός, ἀἰτεσΠίοπ), απιά (αλίπ 

οοιιβε] ο. Μοβί οϐ ἴλο οἰάοτ (ταἩδ]8- 

Ποπ σἶνο ΡγοπΙποπος {ο 1ο Ἰαΐτοτ απᾶ 

πποχς Ἱπιροτίαπί Ἰάσα, 6. 4. “1 εοπιπποπεά 

ποί οἱ ιο ππατίον, Τα, «ου, (αη., 

έπεπευ.; ΒΟΠ1Ο ΟΓ χο ΠἹΟσΥΗΣ, 6. 4. ΝΜΤΕΥοΥ, 

Τ,οννίη, οχργο»ς ΠΠΟΥΟ «Πἰδήποί]γ ἴ]ιο {ο- 

1Π6Σ,. Τε βοσπα5 ἀΙβ]οα]έ το οοπαβίπο Ῥοί]ι 

ποπ Ῥαταρηταξίης. Τμο εἴπσα]ασ 

(ναπβ]α ο Ἱπ ου. (Τοἱ.), “1 ἁαἷά πο 

στα (οοπαρ. έλοπι, “1 οοπάο5οσπᾶςά 

ποί,), τόξα] Γοπη {πο Ὑπ]σ. αοφα]σν]. 

ἀσγοῦ πιο.) 

17. Α1θαη (019) «Ὅρ, ΑΠ. ΤΠ ἴἶιο 

οοπο]αόἵπς οἶαιςο 1 εοσπῃς5 Ὀοποτ {ο 

πιαϊπ{αἶπ. ἴἶλο οχάον οἳ μι «ποιανπες 

ασαϊπ, πο ἆδ Όιο (πγοοκ οτος παἰρ]ί 

βοσπη {ο επσσοδέ, “ασαίϊη γοίανηος ὃς [ου 

Όιο πάλιν ἵδ οπ]γ ΙάἱοππαΠΙσα]]γ αἀάσά {ο 

Ώιο νοτῦ, απά 15 αΡΡΥ. ναοί αἩγ εροσῖαι 

οππρ]ιαρ]5; οοπΙρ. Δοις νι, 91, απά 5εο 

οχκ. ἵπ Ιῆμπογοτ Χοπορ]ι. Α1σπι. τα. 4.4. 

18. ιδ 6ερ]ακ] «Ῥεο Ἀλείον,' 4Ι. 
απά αἰ] νο οὔἶπον Ὑν. 1 αντίκες] 

Βϊπι, {οπ.: αὐοᾶο, μμ. Τιπά., (ου, 

(υοςχ), ὅαπ., επ., Οἱ «άνοια, 

Ἠ ιο]. 

19. Τι ὑποί]ιε ο ίε Ιον] Βίπι. 
1έ]οπ., «ίλο Ὀτοί]νος οϐ οις μονά: ιο 

Τ,οτά » Ὀνοίμου, Αμ. απᾶ οἵιοι Ὑν. 

Τής Ἱατίον πιοᾶο οῇ ααπδ]αίίοη 15 ρογηαρς 

πιοτο αρρτορηϊαίο νο. ποίί]ου εαὐδία- 

νο Ίας (πο απί]ο]ο, 

992. Ποπιαίπεά] : Ύγα5 ππκποννη,” 4. 

απά αἱ] ἴλο οἵ]ιοτ Ὑν. 

95. [ενε ιεατίπη] ΄ ἨΠαᾶ ουν, Ι., 

ωυ., Ίθλεπι, Οἱ; "Παάᾶσιπ οοπ] απ 

Ἱοαιγησο, Ἠοῖι, «Ἠοανά, Τ]πα., έσαπον 

(ποπ. Οοπγβοατο απά Ποννεον μανο σἶνοι 

α σοοᾶᾷ ραταρῄγη»ο: ΄ἠάῖησς οπ]γ Ίνογο 

Ῥγοιρ]ή τἶνοτη ποπ πιο {ο πιο; οΟΠΙΡ. 
Έναδτη., «ΤΠΠΠΟΣ αριιά 1]ος ογαί. 

Ἠλο σας οι Ρεγαοµίοτ] “ΥΝ Ιον Ῥογβο- 

ουσιοὰά ας, μμ, 1ηπα., Ὅαπ., «επ., 
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Ίης χο Γα1Μ] γΥΙσἩ οἵι6ο Ίο ἀοβίνογοά. 
η 1ηΘ. 

3 Απά ὕπου σ]ογίῇ]οά ἄοά 

ΟΠΑΡΤΕΗ 11. 

Τπην. αἴίον {οπγίοοη γοαγς 1 παπί ταπρ ασαϊπ {ο ογαδα]οπ γι 
Ῥανπαδας, απ ἰοο]κ Τϊΐς αἱςο γή (πιο. Ἡ Απά Τ ποπί αρ Ὦγ 1ογθ- 
ἸαῦοἨ, απά οοπηπηιπ]σαίος απίο Ποπα ἴο σοβρο] πό] Τ Ῥγοσσ]ι 

Απιοπς ἴλο (οπί]ος, Ὀας ρηϊναίο]γ ἴο ποπ γη γγογο οἱ τοριία- 
ἄοη, Ἰοδ ὮΥ απγ 1ηοαῃς 1 πη]σμέ Ῥο ταηπίης, ος Ἠαγο τη, 1η Υα1Π. 

δ ἨΠονροῖὃ πο ουοη Τ1Τ05, γιο πναδ γη πια, (οισἩ Ίο γναδ ἃ 

ἄτοο]ς, ἵγαδ οοπηρο]]οᾷ {ο ο ογοπππσϊδθὰ: " απά μαῖ, Ῥεσαπδο οί 
Όιο {π]δο Ὀγοίμγοι ογαΓα]γ Ἠγουσ]ῦ Ίπ, ΠΠοη ὙΊο «απηο 1π. 5ἴοα]ΙΙΥ 

{ο 5ΡΥ οαξ ον Προγίγ γΥηίο] Ίνο Ἠανο ἵπ ΟἨπ]δῦ 6 οβαδ. Όιαί Όιογ 
πη]σηὲ Ῥγίπσ ας Ιπίο Ῥοπάασο: ὅ {ο γ]ιοπῃ Ὑο σανο Ῥ]ασο ὮΥ οι: 5ῦ- 

ΤΗΙΡΘΊΟΗ. Ἠο, ποῦ {ο απ Ίος ἰιαῦ ο ἴπαί]ι ο{ ιο σοδραΙ πηὶσ]ό 

Ελ. ᾖτ]οηι.; Ενα ρανςισά τς, Ἠγίοι; 

έελαῖ ρεγςοσπίσά ας, (ου. ναί 414 ρευ- 

βοοπίο 5, «ου. (Τοεἱ.). 

15 ποιῦ ργεποΠίπφ] ' Νουν ργοασ]οίἩ.) Απο 
Τπα., (ου. (Ῥν. πουν’), (ναπ., επ, 

11811. ' ἀοῖλ πον; ῬτοαςἩ,) (ου. (Τοδί.); 

ἑ4οῦν πουν οναηρο]ζο [νο  Ἔπο 

οπαησο 15 ππαᾷο {ο ππατ]ς πογε ἀαβπΙίς]γ 

«Ὠιο ϱτεδεπί αοἲ; «ΟΙΠΡ. ποῖες απά 1ο. οη 

αμ. 1. 10. 

Οπλρτες Π. 1. 4 [οιγίεεη γεατε] 

Ψο {μεπι.: !{οπτίοεη γοανς α{τον, 4. 

απά Όιο οὔιοι Ὑν. (Τ1μιᾶ., σου., ' αἴτοτ 

ναι.” απ. πεγεα[ίου)). πο επαπσο 

15 Ῥογμαρ» ἀθβίγαβ]ο ας Τή 5Ησ]ί]γ {οπᾶς {ο 

Ῥτονθηί ια ]α5ί-πιοπθίοποᾷ οναπίς Ρείπσ 

οοηκΙἀογοά α5 ο {εγηιίπι5 α φιιο οἳ ιο 

{ουτίεοπ Υ6αΥΒ. Τις αἰδο] 8ο 
{επι ' Τἶαις γγῖηα της αἱςο,” 4 ίᾖ., Τηπᾶ., 

έῶυ,, επι Τα αἱδο Ῥεγπσο {ἴαΚοῃ 

νη(ῃ πηο,) (ου, (Το6ρἱ.); ιο τορί οπιξ καὶ 

Ιπ (ΓαΠΣΙάΠΟΠ. 

2. 1ο (ποκρεῖ] Βο αἲ Ὑν. οκοορί 

Αμ, « Ὠναί οξρο]. ΛΗἱφ]ί ὃε 

τιππίπη, εἰο.] ' Β]οι]ά (οπι. Ἡ/1ο].) ταῃ οἳ 
Ἰαά τππ,᾽ Αμ. απᾶ αἱ ὃν. ὍΤ]ο (οχί 

6οοπ]5 {ο ΡΓ6δ6ΓΥΟ Πποτθ θχας{]γ, απᾶ ῬεΓ- 

Ἠαβ5 αἱ5δο πποτο ογαπιπιαθΙσα]1γ, πο οοΠ- 

Παδί Ῥοίινοση ἴἶο Ῥγο. (5α0].) απά ραδύ 

ίοηπρο. Τί παν νο οὔβοινοί Ενας αοι]ᾶ 

ἑαἰπιρ]οῖίον. Παν] ϊοποπα Ιπαϊσας τ) πεφ 

εᾷο ταῖ ῬροβδρήΠίαίο ἀῑσίαν ο ας, 

ὤναπι. Απο. ρ. 107. 
8. Ποιυνεῖί ποί ευεπ] Βϊπα. (ου. (Το5ἱ.), 

ἐποιογί]ο]ο55ο. ποίπογ:”. «δα ποιον, 

Αι, Ίε]επι:  απά πεϊίον, Ἠἱοἰ,,  αἱδοι 

τας . . . ο, είο. Τ/πα., 6γαπ., (σεπ. 

Τ οφ] µε ωα5] “Βοίπς, Αι 
4. Τε [αἱφε, εἰο.] Ῥππί]ατ]ν Πέιεπι.: 

«βι]εο ὈῬνοίμνοπ ππαατο5 Ῥτουσηί ἴπ, 

νο, Αμμος  απᾶ ναί Ῥοσαιιδο οἱ (΄ οοἵ- 

ίαγπο, ου.) Πποοππποι Ῥεγηρο Π]οθ 

Ῥγ., Τηπᾶ., έπαπ., Εἱδ. {οα[ίᾖ- 

τη] «Ῥηνγ,” Αμ. ου. (Τε5:.) απ, 
{επι Πἱδι; Ἡἱεἰ. οηΙ(8;  απιοπρο οίμος 

Τιπά., 6ου. «ουα{Π1γ,᾽ Ποπ. Ῥογαρ 

ὕιο οαπσο 5 ἀθρίταρίο α5 ανοϊάϊπς 

γοροΒβίοη, απᾶ α5 Πατπιοπίζίπο εΠσΙΥ 

Ῥοίίος νη( {πο αοοπ ἀοφοτίροα ΡΥ να 

Υοτὴ. 
δ. 8 οιγ θιὐπιϊκείοπ] “Ἑγ εαὐ]οσίίοη, 

Αμ, Ὠἱδὴς «το βαβ]οσσίοαῃ ») "35 οοη- 

οργηίηρ {ο Ῥαο ἨτουρΠί Ἱπίο εα]δοίίοη, 

Τιπα., Οου., «παπ., (επ. /γε]άεά πού 

εμ]ασίομ,᾽ Γέμειιι ου. (Τορἱ.) οπηῖῖΒ. 
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οοπίΊηπιο γη] νο. Ὁ Ῥας γοπη {λοβο ἨΊιο Ἰγογο Ἠ]σ]ι Τπ τοριία ο, 
----Ν]αίβοσνον {που νο, 1 πιακοί]ι πο ππαίίογ {ο 1ης; αοἆ αεσορί- 
ο] Πο ΤΙΔΗ”5 Ῥούδοη, ---- {ο 1πο οογίαϊπ]γ (ου Ίο Ίγογο οἱ τοριία- 
σα σοπηηήσαίος ποπ  Ῥαῦ σοπ(γαήνδο, Νου που καν; (ἶναί 

1 να» οπίγιδίος γι ιο ϱοβρο] οἱ νο τποϊγοΠΙΟΙΡΙΟΗ, ον 38 
Ῥοΐου να νι ἐἰιαί ο Όιο οἴγοιπησίβίοη, Ὁ (1ος Ἠο ναί ντοιισ]έ 
{ου Ῥοΐον. {οναγά5 νο αροβοβΠΙρ οῇ ιο οΙγοπιΟΙδΙοΠ, ἔἶνο ΒΑΠΙΘ 
ντοισ]έ ΤΟΥ ππο 45ο {οναγάς ιο οπ]ος), Ὁ απιά Ἠοόσππο 4ΝΓ4ΥΘ 
οἳ Όιο σνασο Οιαῖ γνα5 σΊνοι ππ{ο 1η, «].π1ο5, απά Οορ]ιας, απιά α)οἶνη, 
ιο ατο αοσοιηίοἆ αδ μ]αν5, σαγο {ο ππο απιά Βαγπαβας γ]σ]έ Ἰναπάς 

οἳ {ο]ον5ήρ: Οιαῖ νο κ/οιίά ὖε αροβί[ε απίο ἴἶιο (άοπί]ος, απιά 

6. ποπ] «Ο0” ΑΠ. απᾶ νο οἴ]νοτ 
Ὑν. οχεορί (ου., “38 ἴο (ποπ; (ου. 

(Το5:.), "αν {ου μοι. Το σμαπσο Ἰογθ 

ΒΟΘΠΙ5 ΠΟΟΘΒΣΑΥΥ {ο Ῥτονοπί “ο Ρεῖηπσ 

οοπε]ά στοά α- πιονο 5ἶσῃ οῇ {Πο σοπ. 6356. 

Ητετε Λήψη, εἰοι] «Ῥοεπιεά {ο Ὦς 8ΟΠΠΘ- 
πας, ΜΗ, ἔραπ., απά 5ἵπῃ. (ου. (Το5ἱ.); 

ἑὐλαί εοσπιοᾶ Το Ὄο στοκ. (σμ., απᾶ 8ἶπῃ, 

Τηπα., (έκπ. Τ]νο νοιγ Ισ] ἀῑδήποΠοπ 
Ῥοίνοσῃ δοκοῦντες αΠά δοκ. εἶναί τι, απᾶ 

Όιο αρραγοπί το {ο Όπο Ἱπάστησπί οἱ ολους 

(56ο ποίος) αγο αΡΡΥ. Ῥοιμ εοπγογοᾶ ποτο 

ποατ]ν Ὦν. Ος παπβ]αΠοῃ απ Ὦγ ἴ]α 

πποτο Πτογα] τοπάστίησ οἱ 4. 

«Ἐοτ {ον νο 

βοσπιος {0 ὃν δοπειρ]ια! π οοπ{στεπςοθ αἀᾶεα 

ποίμ]ης {ο πιο, 4Λ.;, "αάδσεὰ ποῦηγησο, 

Τιηπα., έαη., ΠίκΠ., Πέλιοπιι; (αασε πηθ 

ποίμίησ, (ον, αναν]οά πῃπο ποίµΙης, 

(ωυ. (Το5:.) « ἀγά εοπιππαπ]σαίο που ῖπς 

ντ] πιο, (τοπ, 

7. 1 ια επγηκεΠ, εἰο.] 'Τηο ροςρο! 

κ. ΝΑΡ οοπη η] {οᾷ ΠΠ{Ο ππο α5 {ο (πο0β- 

ρεῖ οἳ ἵνα οἴτοππιοΙδίοή τω απῖο Ῥοίο,) 

ΑμΠ., απά εἶπι. ιο οἴιου ὧν. ΊΤῆο 

ομαπσο οἳ οτγος 16 πιαᾶο. {ΟΥ ἴ]χο 5ακο οῇ 

Κοερίπςσ ἴιο οπιρ]αξῖς ΟΠ πεπίστευµαι: 

50ο ΜΟΥΟΓ, /.ηρη αἲ] / Ας. ΑΠ. 
απά αἲ] Όνο οἵατ Ὑν. ΌΟπ (πο (απβ]αῖοῃ 

ΟΓ καθώς, 506 ποίθς ο 1 Τοες, ἵ 5. 

8. Ἡ]οπα] Βο Ἠο., (ων (Τος:.), 

Ἰθ]ιοπι.: « Ἠτοισηι οβεσταα]]νι ή. 
ἔννας παὶρ]γ, Τηπᾶ., (ωυ., οπαπ., (σεῃ., 

Το πο οεγίαἰπ/η, εἰο.] 

Ὠἶι. ἜΤϊο Ἰάσα οἱ [οσα] πνογκῖηᾳ, 
Ώιοισ] {ο α οοηεἰἀογαῦ]ο οχίοπί Ιπνο]νοά 

ἵῃ ἐνεργεῖν, ἵ5 ρε]αρ5 56πγος]γ εαβΙοΊοπΙΙΥ 

Ῥγοπιίποπ! {ο Ώὰ οχρτορ5ος ἀοβηίτο]γ; κεα, 

Ἰοννονοςγ, ποίος ο 1 Τ]εςς. Ἱ. 13. 

{οτ] Βπη]αν ἨΗΤα., ἑτο Ῥοΐον:” «π, 
ΑΙ. Τηπά, έγαπ., Πἱδὴ., Πέλρηι.; «νι, 

(ους «Ὀν) ου, (Τοι.), (σε. 

Τοιανάε] "Το, 4μᾖ., Ἠιοί, (ου. ΒἶΚ., 

{επι "π, Τά. απιᾶ ἴιο τοππαϊπίης Ὑγ. 
Ἠτοιφ] «ας παὶσ]εν ἵηῃ πιο (ουνατᾷ, 

Αμ. ΑΙ ιο οὔπεν Ὑν. σῖνο (ἶνο βαπιθ 

(αηβ]αΠοἩ. {ο ἐνεργέω Ἱπ ια βοσοοπᾶ 

εἶαιδο (αί νου αάορί 1η νο βτγεῦ. 

9. Απά Όεοαπιε αισαγε, εἰο.] ῬΒιπηϊ]ατ]γ, 

35 {ο ονάος, ἨΗ/οι, Τηπα., έναῃ., ΠἱδΙ., 

Πλεπι., οχοορί 1ιαί ἴἶνογ τεροαί τ]νο Ι41ο- 

ππαί]ο «να ) Τῃ ἴ]νο (γαπς]αίἴοπ ΟΕ {11ο {στῃ- 

Ρονα] ρανΠαῖρ]ο γνόντες, Ὀῖ ἴἶνις «Ισμ]γ 

ΠΠΡραΙΣ {ο παίαγα] «ο(σποθ ΟΕ ἴ]ιο ἴδοντες 

κ.» καὶ Ὑνόντες. Αμᾗ. Ἱπνοιίς, “απᾶ 

ποη απο, Όσρ]ας, απά «οἨπ, 1ο 

εοοπιοᾷ {ο γα, οἵο,; ου. Ταπῃ5 Ιπίο α 

Βπῖτο νοτὸ, ΄ ιον ρογοσῖνος. 

Απά (ερλας] Θἶπαι. Ηοῖ., Πε]οπι.: Αμ. 
απᾶ 1ο τοπιαϊηίης ὃν. οπηΙξ ΄ απ.) 

Αγο αοοομη{εᾷ αν] 'Βοοπιεᾶ {ο μς,) 41, 
απά αἲὶ Όνο Ἡν. οχοορι Η/α., "νεο 
6ογη {ο νο). (σρη., ΄ατο {ακοπ Το ο, 

Πε: ᾖαπᾶς] 'Τ]νο τισ] Ἰαπάς, 4. 

απά (ο οί]ον Ἡν. οχοορι Πο, «πρ 

ποπά.) Λε αρονί]εκ] Ῥο έὔαπ., 
Εε]ι; "εποπ]ά πο, Αμ; " Ἠιαῖ νο απιοης 
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Βιογ απίο ιο οἰτοιπισϊδίου, ' ΟπΙΥ (ογ τοοιι]ά Ὀιαῦ ντο 5]ιου]ά 

ΤΟΠΙΟΠΙὗΟΣ ΤΠΕ ΡΟΟΝ: ίσο] νουγ ἔήης Τ αἶδο γας {ουναγά {ο ο. 

Ἡ Ῥπξ γ]λο Οορ]νας 6.πιο {ο Αποσι, Τ νηθιβίοοᾷ Ἠήπα {ο ἴιο ἴασς, 

ΈΏσσκιιδο Ἰσ Ἰαά Ὄοσιι σοπάσμιποά. |” Γον Ῥείογο ἴ]ιαῦ οογζαϊη 16] 

οωπιο Έγοπι ϱ4π165, Ίο 1γα5 οαὔίπς ΜΗ] Όιο οπβ]οςς Ῥαΐ Ἠ]ιοι ΌιοΥ 

61119, Ίιο Ῥοσαα ἔο θιάναν πιά βοραγαῦο Ἠήμηβο]ῇ, Ποπ] ἴμοπι 

εὐ]ίο], τὔογο οἳ ἴλιο οἴνοιπιαϊδίοι. Ὁ Απά ἴἶνο γοδῖ ο ἴἶλο «) οὖή5 αἶδο 

Εἰκεοπιν]ος, «ηθῖι Ἰήπα Σ, Ἱπποπηπο]ι Όλαξ ουοἩ Ῥαππαρας γνας σατ]οᾶ 

αΊταΥ εἰ Ὁγ λοῖν ἀἰκειπωπ]αίοη. Πονροῖς Ἠ]νοη Τ βαν ἴιαῦ ἴΠογ 

πογο ποῦ πα]]άπς αρησΠί]γ αοοονᾶῖπς {ο ἴ]ο (γαί]ι οἱ ἴιο σοβρο], 1 

κα] τπίο Οορίιας Ῥεΐονο αἲ, ΤΗ ἔἶοιι, Ῥοῖπς α ου, Ινοδί αἴίοι ἴἶιε 

ΠΙΔΠΠΟΥ ο (οπβ]ος, απᾶ ποῦ α5 ἆο ἴῑια {ον Ίο ες δέ (αί Όιοα 

οουκἑγα ποςέ ιο οπβ]ος {ο Καθ) ἴλο οπδίοπις οἱ ἴιο {ος 7 ΊΝΒ 

ἐγιῖγ αγε ὮΥ παύιτο ὦ9ν5, απά ποῦ ΊΠΠΟΥ5 οἱ ἴἶιο (οπίΙεΒ; 

ιο Παίοπ, Ἠίοῖ, ὁπα]ᾶ ρτοας]ι, Τ/πα., 

(ου. (οι), (ποπ; «Εναξ ννο απῖο, Γε]οπε. 

(απ ἡ]ες] Ῥο επι, θε: Ποιο, 

Ίῃσ Ὑν. Ακο ἀἱβκεπι]εα] “Ὦδ- 

εοπιρ]εά Ἰκοινίκο, «., Τημια., «απ», 

Πἱκ]ι.: ιο οἴμον Ὑγ. οπές ἴ]ο καὶ Ιπ 

Απ, απιᾶ Ενα γοπηαϊηῖης Ὑγ. 

10. Ἠ ίσοι νετ μπα] Τμο βαπιο 
πνσι, ο μίς ιο νν]]σ]ιο Είπο, Η/ἱοἱ., 

6ου. Το5ε. (6 ἠλπσ αἰκο))» «ίσπε (πίπς 

ακο, Ίημια., Οου., (πει. «νε η αἱδο, 

ὅ-απ., Βἶδλις «ιο νο βαπ1ο (μΐπς αἱ5ο;᾽ 

1]εΠα. 
11. 6ερ]ας] ἃ «Ῥείοι,) ΑΙ. 

μπε] ο ου. (Τε): «γαρ οοπηε,) 

ΑΠ. απιά πο τοππαϊπίπς Ὑν. ΠΗαά 

ὄεει οοπεἰοπιπεᾶ] «Ύναςδ {ο Ῥο Ῥ]αππες,) 

Αῑ., Πίδίιις "ΥΥ5 ΥΥΟΡΗΥ {ο μο Ῥ]απιες, 

Τιμά., 6ου. εναπ, ἄεπ., απᾶ βἰπεΙ]ατ]γ 

ἨτοΙ., «Το Ῥο ΠΑΙΤΠΟΠΙΟΗ τ΄ γ/αβ Ῥ]απῃο- 

αὐ]ο, 6ου. (Το:.); «νγαδ τορτομοηρίρ]ο,) 

1λιεπι. 
19, (ογιαἶπ πιεη σαππε] “ Οοτίαϊηπ Ὕγουα 

οοπιο, μή. Ἠγας οα(ἰπφ] ' Ὀια 
οα{, ΑΜ. ου. (0οι), Οαπ., Εδω, 

Πε]οπι.; "οἵο, Ἠο., Τπα., (σε. 

Ώε/α {οι εἰο ]. « ΥΝ Πἠνάνονν απᾶ 5οραγα{ες,) 

Απ απά αἱ Ὑν. Τ]α ἵπιραν[. ἀεποίος ἴ]χε 

εοπαπιοπζσπησπέ απά οοπΏππαπσς οῇ ια 

αοξ, οἳ α5 Βοησα],  5πὐάοεναί ραα]]α τη. 

13. Τιο τεδί οἱ {με] Ῥο (ου. (Τε5:.), 

Ίρ]ιοπι: «ιο οίνος, 4. απ Όπο τοπιαϊη- 

ααππδ]αξίοη. Ίυεπ Βαγπαθα»] 

«Ῥανπαβας κο, ΑΠ. Λη 

ἐλείν]. ΑΙ. οπίς «Ὦγτ) Ππίο, Ἠ/ίο. απᾶ 

Ώιο τοππαϊπίπς Ἡγ. 

14. Ποιυνεί] :Βιί, ΑΠ. απά αἲ] ια 
οίμοι Ἡν. Ἠγετε ποί τα] Ιπα] 

«Ἠναϊκοά ποῖ, 4. 6ορλαξ] 

«Ῥοϊΐοι, Αῇ. ΑΙΠ Βο (ου. 
(υοί]ι), απά εἶπι. Ἠίο]., Τα, (σεπ., : αἲ 

ΠΙΟΠ :) «ἴΊποπα αἲ], Αίᾖμ., απᾶ χο τοπιαίΠ- 

Ίπο Ὑν. ΠΠοιυ οοιπεί[ι εί, εἰς | ἃ 

«ΥΥΊΥ οοπιρο]]αςξί (οι, πλ, απ εἶπι. 

Τελοιπ,, «ἀοδίι πο «οπιρε!:. οι εοη- 

βίγογηοςέ ἔ]οιι, Ηζοἱως « Υγ οπιδοδί ἴἶποιι) 

Τημια., «ου., «παπ., ἔτεν., ΠήκΛ, 

Λερ (ε οιδίοπις, εἰο] “Το Ιῖνο α5 ἆο [πα 

1οννς, ΑΛ., απᾶ εἶπι. ἴπο οἴμει Ὑν. εκ- 

εορί Γε]ιοπι., «πάαἴσο.᾽ 
15. Ἠγε ((γη]ή) ατε, εἰο.] Βἰπι]αΙγ 

Τοπ: «νο νο αν ᾖοννς ὮΥ παίατα, 

Αμ, Ίημιᾶ, παπ., (ἄοπι / λος] νο 

Ῥο, οἱο͵ 6ου.; «νγο νγλίοἩ ατα... Κπουν, 

Πἱή. Της αἀάγοςς οἱ ὂι Ῥαπ] Το 96. 

Ῥοΐογ ἴπνο]νας 5ο ΠΙΔΠΥ «Ιμοπ]ῖος Ἠοῖν 

ἵπ πιααπίπσ απά οΟΠΠΕΟΠΟΠ, ναί 1 ανν] 

νο Ῥοτ]αρς Ῥορί {ο 5αὐ]οίπ α {που ρατᾶ- 
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5 Ῥας 5 γνο κου ναί α- ππαπ 15 ποῦ Παδβος Ὦγ ιο γγογ]κς οἱ ἴἶιο 
Ἰ1, Βανο οι ἰννοισ] [1 1η κ οδ5 Ο]εί, ---- νο {ου Ῥο]ονος ἵπ 
Οήςέ ἆοβι8. ναί νο τηϊσ]ί ὓο ]αββος Ὦγ Γι Ἰά Οµ]ςί, απά ποῦ 
Ὦγ ιο νο] ο νο Ίαν; 5ἴπσο Ὦγ ἴ]ιο ννοτ]ίκ5 οἱ ἴἶιο Ίαν βΊια]] πο 
Ποδ]ι Ὃο αςάβος, 1. Ῥιιί 1Ε, γ]]ο νο βοο]ς {ο Ῥο Παβάβος ἵπ Οήςέ, 
πο απο Γουπά ο18ο]νος 5ο {ο ο ΒΙΠΠΟΤΑ, κ Οδ (ογοίοτο ἃ 

Ῥ]γαςο οἳ πο ν]ο]ο. Ίο, 1 οοποεᾷο, 

απο ὃν Ε{γ]ι Ἰσοννς, πο οπίΐ]ο», απά οοἩ- 
εοφποπ{]ν, Ποπ ος Ροϊπί οῇ νίονν, 5ἶη- 

Πο»; Ῥαΐ 38 νο Κπονν ναί α ΠΙαΠ 18 ποῦ 

Πακηβος Ὦν χο ννου]κς οῇ χο Ἰανν, 1π [αοῦ 

15 ποῖ Πα5Πος αἲ αἲ], οχοορί (πγοισ]ι [αι 

Ἱπ ΟἨηῖκίς---6νοπ ννα, γη] αἲ] οι ρηϊν]- 

Ίοσο», Ῥο]ονος ἵπ απά πιο Ομτῖςί, Οιαί 

νο πηῖσ]ηί Ὁο ]αρβσς, οἵο.. Ῥιἳ νν]αῖ, 18, 

νι]]]ο νο απο εοοκίπσ {ο Ὄο Παξςήβος ἵπ 

Οµήδε, ιο τος] ὲ ἴχουν ενα! ννο, νι αἲὶ 

ος ῥτϊν]]οσοξ, απο ΒΙΠΠΟΥ5 Ίο ο (ασπ- 

ος; 15 Ο]γ]δε ιο πηϊηϊείου οἱ α 4ἴδρεῃ- 

ααἴοη ἴιαί αἴτον αἲ] οπ]γ Ἰοαάς {ο βἶπᾖ 

ἀοά Γονά 1. Έουν 1 Τ (ον γοι) Ὀπ]ά πρ 

αραἲῃ Όχο ΑΥΣίοΙη Τ ρα]]οᾷ ἀονντ, απᾶ 5ο 

αρ ποιµίπς Ὀοίίος Ἱπ. 15 Ῥ]ασο, Ιέ 15 (μας, 

απά ποί Ιπ βοοΚκίηςσ {ο Ῥο ]αξήβεά Ἱτπ 

Ον κε, Ενας Τ 5Πουν ΠΙΥΡΟΙΕ (νον ΠΟΥΤΟΠ- 

απ 1) α (ΓαΠδήγέβοτ οἱ νο Ίαν; γ6ς, α 

νιο]αίογ ο 15 ἆσερεγ Ῥιϊπαῖρ]ο-. Έον Τ 

(ιο αάά ος α Ῥγουῦ ΠΟΠΗ πΙΥ ον βρίππα] 

αχρογίοπος) τοις] το πιοδἹαπα οἳ ιο 

Ίανν, απά ἵπ ποσονάαπσθ Ὁ 1 Ἠήσ]ιος 

Ῥηϊπαϊρ]α», ἀῑσά απίο Τε ἵπ τορατᾷ {ο 15 

οἰαίτας απά 15 οπγδο:. 1 ανο Ῥουπ απᾶ 

απ ογποῃος νι Οήδί, Τουρ] Τ ]νο 

Ώποι, 1 15 πο Ίοπσου 45 πιγ οἱά οὐ, δα 

α5 τοβπ]ππαίοα Ὦγ ΟἨπϊδες ες, ἴἶιο Πίο 

νη]ο]ι πουν Τ νο, Ες οατίμ]ν, ππππάαπο 

ία, Τ 11νο ἵπ ιο οἰσπποπί ο βα(Ἡ 1π ΟἨτίςε, 

νο 5ο Ἰονοί πιο (αι Πο σανο Πῖς ο/η 

{ο [ος ππο, Ἔ]ας 1 ἆο ποι, Ἰ]κο ἴἶιοδο 

απάσῖςίς, τοσατᾶᾷ ἴἶιο σγασο οϐ ἀοᾶά αδ α 

Ῥηϊποῖρ]α ναί οοπ]ά Ὄο ἀῑδροηδοά να; 

{ου 1ῇ, αξ ἴἶιον Ῥτοίοπᾶ, ἴἶνο Ίαν 15 5ιβ]- 

οἵοπί {ο ππα]κο πποπ τἰσλίσοις, ιο οὐνῖοιιβ 

ΙΠ(ΟΥΟΠΟΟ 15, ἴΊχογο Ἰνα5 πο ομ]εοί ἵπ {ιο 

ἀσαίῃ οὗ Οµτ]ςε, 

16. Βαν ελπου] 'Κπονίης, 4, 

Ἠιο,, «ωυ. (Τομἱ.), Γέιτς «ννο γν]]ο]ι 

εν Κπονο Τηπα., αμ. οι. Πἱδ]ι; 

έγοῖ ΙΠΒΟΙΠΙΟ]9 15 νο ΚΠοννο, (ου, 

ὅαυο οπΙή (ἠγοµήή, εἰο.] 'Ὀαι Ὁν εἶνο [αἷε]ι 
ο{1σρας Ομ], Αμᾖ. απά ιο οἵμον Ὑν. 

οχεορί ου., ΄οἩ ο. 6.;᾽ «ων. (Τοἱ.), 

έβαγο ὮΥ νο ῥἱ]1 Ὦγ 1. 0. Ἠο 

ίου ὑε[ίευεΙ] “Ίλνοι νγο Ίνανο Ῥο]ονοά ἵπ 

ο. ο. μμ «απά νο Ῥήοιπον, Η)οί.; 

έπνο Ίανο Ῥο]ονοί αἱκο, έου. «ντο αἱδο 

Ῥο]ειο, «ου. (Τοςἱ.), Ποπ. απά Ίο 

Ἰανο Ἠ6]. ο,’ έαπ., ἠἱ., Τά, ( απᾶ 

Ώιογίογ”) «ουοη νο Ι 5α/ Ἰανο Ἠο]. Ἰπ, 

σε. Γαλ π] Τ]ιο βαν ο 
Δμᾗ. απᾶ αἲ] Ὑν. δίποε] “Ἐος 

Απ «Ώδσαιιδο ιαί, Τηπα., (ωυ. (οἱ), 

ὤππ., επ. «νοτίου, οί. “Ώουαςο,” 

Πἱδ].; {ον ο υγΙο] οπ1ςς, Γέ]οπι. 

17. ἴπ Οιιγῖ] 3ο Ηα., (ου, (Τοει.), 

1επις «ὮΥ Οι, ΑΠ, απᾶ τοππαϊηῖης 
νν, Ἠ)ε ατε [ομπᾶ, οι] «Ίο 

οιή8οἷνος αἶδο ατο {οιπά 5Ίππους,. ίῇ, 

Ἐηρσ]]δῃ Ιάϊοπι Ἠογο, ἵπ «οΠΕΘ(ποπος οἵ 
Ώιο απΊοτ γη χο Ῥνος. ραγί., 566ΠΗ5 {ο 

χο αῖτο {πο Ῥνοδ. ἕατο [{ουπά  α8 ἴἶο 

ἐγαπε]αῖοτ ΟΕ εὑρέθην. Τ]ο αοτῖςί ἵπ {ο 

οπἱρῖπα]. Ἠα5δ απ Ι1οπιαίίο Το[ογοΠορ {ο 8 

ἀἴδοονανγ ραδί απά ἆοπο νι], απά αροαί 

νλ]οἩ πο πιογο ποσά μο ραἶά, ννΙσ. οπἩ- 

ποί ο οκρτοβδοΙ νλοπί ραταρΗαδο; 

εοπιρ. Ὦοπα]ά5. (ἐν. ὁ 458. 19 
Οιγίκί, εἰοι] 15 νογοίονο Οκ νο,” 

Αμ, σος [ον] ΑΙ. απά 

αἱ] Ὑν.οχοορί ου. (Το5:.), ναί ο {απτο 

Οπ τοσοπρϊἀσταίίοπ. 1 πνοπ]ά 6οοπα Ῥορέ, 

απά ονοῃ Ῥγαζοα]]γ πποδέ οχαοί, (]ιαί ἴπ 

α ῥαββασο οἳ {πο ργοδοπί παίατο, Ὑνογο 

Όνο γον]βίοη οἳ {οο]ῖπσ απά νοπσ]ς 15 

νοτγ ἀοσᾶσᾶ, (ο τοίαῖη ιο απαϊ]ίας απᾶ 
Ιά1οπησίῖο (ΓαΠ5ΙαΠοἩ οἳ μμ. 
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ππσύου οἳ αι”. ἀοά Εονρίά! 1 ον 1ῇ ἤιο θήπος Ε]ιαί Τ ἀοσίνογοά 
ΤΗΕΡΣΕ ασαιν Τ ρα] πρ, Τ Ῥγονο πιγβο] α ἔγαηβογοβεον. Ὁ Του 1 
Ὀιγοισ]ι ἴμο Ίαν ἀῑσά ἴο ἴἶνο Ίαν, ιαῦ Τ πη]σ]ὲ Ίνο ππίο ἀοα. 3 1 
Ἠαγο Ῥοςῃ. εγισβος γην ΟἨπδέ: 1 18, ἸἸονγονου, πο Ίοησου 1 ἶναῦ 

νο, Ῥαῦ Ο]ηδί Πνο]ι Τη πιο; γοα ἴἶιο Ἰ[ο νο] Νου; Ι Ίνα ἵπ ἴ]ο 
ΠοδΏ Τ νο ἵη ΓΗ], ----Γαὐᾗ ἵπ ἄιο ο οῇ (οᾶ, πιο Ἰονοά 1πο, απᾶ 
6ανο ΗΙηβο]/ {ου πιο. 3 Τ ἆο ποῦ πια] γοῖὰ ἔἶια σγαςο οἳ (οα : {ου 
1 τ1σλἔεοιβηθΒς 6ογιε ΤΗΕΟΌΚΗ ΤΗΕ ΑΥΓ, ὕιοη {ου ποπσμί ἀἷά ΟΙγ]ςέ 
16, 

οΠΒΑΡΤΗΕΠΑ ΤΠ. 

ϱ 1οο]ἱδα (α]αῦαης, γιο ἀῑᾷ Ῥονηίοι γοι, Ὀοίογο Ἠ]ιοδο ογ65 

955 (Ἠη]ςὲ γνας ονϊἀεπ!]γ 5οἱ {οί απιοπσ γοιι, ΟΕΌΟΙΕΙΕΡ. 7 Τ]ής 

οπ]γ που]ά 1 Ίοανη ο γοι, Ίίας 16 Ὦγ ἴῑιο γγοτ]ςς οἱ ἴ]ιο Ίαχγ λα γο 

18. Τα είπα ἰλαί 1 ἀείτογοα] “1 
Ῥαΐ]ά αραἶπ ιο (ῆπος ννη]ο]ι Τ ἀορίγογες,᾽ 

Αι, απ, Πἱ.; « πιαί νῖσι,” Τιπα., 

(ωυ., ρηιι «νο 6αππο {ίησ5 ασαϊπο 
Ισ,” επι. Το Ἱπνογείοι, (οισ 

Ἰηνο]νίης α β]ἰσηί ἱπνοσα]αν]ίγ ἵπ. βίγιιο- 

{πνα, 86ΟΠ15 Ίπογο ποσά εά, 45 βουν]πρ Ώοί] 

{ο Ἱκαορ ἴἶνο οπιρ]αρίς οἩἨ ἴἶιο π]σηέ νους», 

απά {ο αχΗΙΡΙΕ (ιο ἴγαο ρο]ηί οῇ Πο απσι- 

πιοη(. Ἴγουε Ἰπηβε[{] ΄ Μαἷο 
ηιγδοΙ/{,) ΑΙ. απᾶ α]] {πο οπου Ὑν. 

19. Πἱοα] «Δι ἀοαᾶ, ΑΠ. απᾶ {ο 

οί]ογ Ὑν. οχοορι έαπ., «Ἠαιο Ώσπο ἆοσί. 

20. Παυε Όερη ογιο[[ε] «Απ ογιιοῖ- 

Παἆ,᾽ ΑμἰΙ., απ 5ἶπα., ἂν Το πο ααχ]ίατγ, 

α]] Όιο οὔ ου Ὑν. ΟΕ Πιο Όννο ποᾶςς ος 

οκργεΡδίης {ιο (ἀνοσίς ρονίοοί (απι απᾶ 

«Ἠανο Ῥουπ Ὀ), ἴ1ο Ἰαΐίογ 6ασπα5 Ίθγο πιο»! 

πρρτορτίαίο, 5 πο αβεοοϊαίοά αον. τοή- 

ἀατ» ἴ]ιο γοί. {ο ραβῖ νπο ΠΠΟΓΟ ΡΥΟΠΙΙΠΟΠέΕ 

απ οπο {0 Ῥγοδβοπι οβθοίς; 560 ποίος οἨ 

(ω1. 1. 16 (Τγα»! ). 11 τς, ]οιυ- 

ευετ, εἰο.] !'Νοανονί]ε]οςς 1 Ίνα; γοί πο 

1 ΑΙ, θἶπι. (ου. παπι; «1 ]νο γονε]γ, 

γοί πον πο 1, Τά, (σε. γτα] 

«Απᾶ, ΑΙ, ἴαεα, πα. κ]. Πελοπι.; 

«ον Τιπα., ου: «ναι Ἠπα, (0). 

(Τερ:.). Λου{] Τ που, ΑΙ. 
93) -- 

7π αλ, εἰο.]΄Ἑγ («1π,' Ἠγιο],, ου. (1νοι1ι), 

{νιοπ.), ἴἶνο ζα1(]ι οἱ) 4μλ., Για., οαπ., 

6οει., Πρ. 

91. Μαμε υοία] «Ἐτακίταίο, αλ. ; 

έσαδί ποί αλναῖ, ΗΙοί., (ου. (οι), Πεοιπ.; 

ἆθδργ»ο ποῖ, Τμ.., ἔναπ.; «4ο ποι αὐ- 
τοραίο,᾽ (ποπ; «το]οοί πο, Πἱςή. 

Τ/τοιφι] ο Ἠγίαι: «Ὦγ, Αμ. 0ου. 

(ΨοΓ1), {επι «ο Τιπα., (επ., Οαπ., 

ΩἱΡή. 7ογ ποπφί] «Τη ναῖη,) 

Απ, Τηπᾶ., ου. Οαπ., Είε]., Πειειι : 

ἑποιί «ααςο,” Ἠοῖ,, (σε. (΄ α οπα15ο.”) 

1ριά Οιγὶκί αἴε] “Ολτῖκὲ ἵς ἆσαα,' ΑΙ. 
{/ή., «ἀϊοᾷ,᾽ Το, απᾶ το τοπηαηίης 

Ὑν. ἜΤϊιο εἰσΠε οἼαπσο ἵῃπ 11ο (οχί 

866Π15 {0 οσῖνο ἴ]ο ἅπιο Ῥτοπιηοπος {ο 

δωρεάν, απά αἱκο {ο Ῥτθδογνο α Ἠθίίογ 

τΙΥΕΙΠΙ αη. πο πηγοκο]νας «ἀθά., 

Οπαντεκ ΤΠ. 1. Πίά ὑοιοίοΠ] «Ἠαι 

Ῥοννιίομος, Αμ. απᾶ ιο οἴνου ὧν. 

Ἀ αμ] Ἱπδοχί5 α[τογ γοιι,᾽ ΄ λαέ γο 5Ποι]ά 
ηοί ΟΡΟΥ {να (γα(]ι. 

2. Ἠταε εἰ, εἰα]. Βἰπ]α]γ ᾖλοπι., «Ὦγ 

Ώιο ννου]κος οῇ 1ο Ίανν 4ἱά γοι τοσσῖτο :) 

ποθοϊνος γο (ιο ερίγέ ην (ιο, οίο, 1, 

ππά εἶπῃ, ας {ο ογάου αἲ] νο γοπιαϊηίησ 

Ὑγ. 
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γοσσ]νος ἴἶιο Βρ]πέ, ος Ὦγ ιο Ἰοαγῖησ οἳ {πι ὃ Απο γο βο ΥΟΤΥ 
Γοο]ῖδ]ι Ἡ Ἱανίης Ῥοσυπ νὰ ιο Βριπέ αγο Υο πο; Ῥοῖηπς πιαᾶο Ῥου- 
[ου ν]θι ιο Βοβ]ι Ἡ 

πιάσος. 16 γοα]1γ ο ἵπ ναῖη, 
Σ Ριά γο εα/]ον βο πιαΠΥ Οήπσς Ἰπ ναῖν, 1 

Πο Όλοι, ᾖ εαη, ενας πηπϊρίογοῖ]ι {ο 

γοι Όινο Ῥρίπξ απά νου]καί]ι πησ]ίγ Ῥοννογς γή γοιι, ἀοειι ]ιε ἴέ 

Ὦγ ιο Νογ]κ ο ἴἶνο Ίαν ος Ὦγ ιο Ἰουγῖης οἱ 11η Ἡ 

ῦ Ένοι αξ Αταλαπα Ῥομονοά (οά, απά 16 νας αοσοιπίος, {ο Ἰήπα 

{ος τ1σ]{σΟΙΙΣΠΟΡΒ. { Ίκπον γα ἔἶνοι Οιαῦ ΤΗΕΥ ΥΥΠΙΟΗ ΑΠΕ ΟΡ 
ΕΑΔΙΤΗ. ιο ΒΔΠΠΘ αο ἴ]ιο 80Π5 οἱ ΑΡγα]ιατη, ὁ λΊογοονεγ ιο Βορ- 
προς Γογοβοσίησ ας (οά ΠπδΙβοί] νο (οπᾶιο ὮΥγ ἘΑΙΤΗ, ῇΥ0- 

οἸαπος Ῥο[ογα]ιαπά ἴἶνο σ]αά Πάῑπσς ππίο ΑΡγαλατη, καπ, Ἱπι Όιου 
«Ἡα]] αἱ] ἴ]ιο παίΙοή5 ΤΕ ΡΙΕΞΘΕΟ, ὃ ο οι που γνη]σ]ι Ῥο οἱ Γα1{1ι 

αγο Ῥ]οςςο {οσοί]μον γι νο να]. ΑΕναλαπι, 

0’ Ἐου 5 ΤΠΑΠΥ 8 αγο οἱ ιο Ἠνοτ]κ ο ιο Ίαν απο ππάοτ 611156: 

3. 5ο ϱοτη] «ο, ΑΠ, απᾶ ἴἶνο οἵπογ 
Ὑν. οκοορί 6ου. «δαο] {οο]ος. 

Πε ] Ὦο [έοπιι: "Ὀοσιη 1π) ΑΙ, 

απά ο οὔιο ὃν. οχοορί ου. “ΕΥ. 

ΓΕΙΠ(Ι πιαᾶε ρογ/εοί ο]  Μαᾶο ρονίοσί 

Ὀγ. Αμμ., (σοπου. (1π)); «νοπ οπάα, 

Ἠ Το] «πονγο οπάο, Τμπα., 6ου. (Τε5:.)}; 

ἑσπάο πουν ἴ]νοι, (ου. «οπᾶο 1π, Τιμπα., 

ένας νο οοηΣππηαίο νι, επι, 

4. Οἱ γε δη[]ογ] ΄Ηανο νο ειῇοτος,) 
ή, (ου. (0οἱμ), Πἱδ, Ποπ, απᾶ 

αἶπα. ο οἵμον Ὑν., οχεορί ναί Ώνογ ἆο 

ποί αάορί (ιο Ἱπτογγοσαιῖνο {οτη. 

Γπαεκα τἱ γεα] ὑε] «Τι νο γει, ΑιΛ., 

ιδ 1 Ὠναι ὓο νανπο, Τπά., (αοπς; 
«γε 18 Ὢο α]κο ἵπ ναγπο,’ απ. «Ἡ γοι 
αν λοί οπ 15ο, 1116). 

5. 11ο 16η, εἰο.] 'Ἠο ἰιογο[ογο, 4 λ., 

(ου. (Το5ε), «σεπ., ΠΔ]. ΠΕΙ. « ΠΙΟΓΘ- 

ονον, Ίνα, οἵσ,, εαν, ία., Τηπ., (ου. 

οπιῖτ οὖν 1π (ΤΑΠΡΙΑΠΙΟΠ, ΜΗ 
ΡοιΏογς, εἰοι] "Μιτασ]ο απιοηπςσ γοιι, 

ΑΙ. απᾶά νο οἴ]ον Ὑν. οκσοορι ΤιοΙ., 

ἐνοτίπος ἵπ γοι;. (ορ. 'ρτοπί αοἱο0Ρ.᾽ 

7. Τοπ]. 'Τ]ονοονο, «. απᾶ νο 
οἵ]ος Ἐν. οχοορι συ. «νι ΙΤ Κπουν, 

απά (ποπ. 5ο γο Κπον. Το οπΙγ οἴ]ου 

νογβῖοῃ (ναί {α]κος γινώσκετε ἴποΙοπιϊνο]γ 

15 Ὠναί οἱ 6αππιεν. Φοπς] 9ο 

Ἠιο],: «ο]άνειι, {ίΙ. απᾶ ἴἶνο τοπιαίη- 

Ίησ Ὑγ. 

Β. ογοουοτ] «Απά,” 4μή., ἨΓία., (ου. 

(Το5:.), Ποπ Του, Τα. απᾶ τοπιαῖη- 

πσ Ἡν. (ζου. οπα1{5). «ηδΗΙΠο1] 

Φο Ἠ/ίΟ., (ου. (Το5ι.), Πελρπι: « ννοι]ά 

Πακ(ν, μή, Τα, έναπ., σεν "]π8- 

(νο, (ου. Τε (σεπ! [εκ] Δο 

(σεν. Πέλοιπ.: «ιο Ἰοπίμοῃ, μή. απᾶ 

Όιο τοπαϊηῖης Ὑγ. η Γι] 

Μο (ον. (Το5:.), Γλοπι., απά αἶπι. Το., 

ἑοἳ (1 εν: ντους] Γι, ιᾖ. απᾶ ιο 

τοιηαϊηῖηςσ Ὑν. 1γου]αἶπιεα θε- 

ογε]ιαμά, εἰοι] Ῥϊπι. Τηπα., (ου, αη.: 

ἑρνοασ]ιοᾷ Ἠοίογο πο (ο5ρο], μή., (σε. 

(6 Ῥοίονο Παπά Ἰ): τοιά (ο [ου Εο; 

ετοἰᾶ,' (ωυ. (Τορἱ.); «μονο... Ῥοίογο, 

11Πεπι. ΑΙ Πιο παιίοης] Ῥ]πι. 

Ἠ{ο]., 6ομ., «αἷ]ο ἴἶνο Ἰοί]οι :) «αἲἲ πα- 

Ποης, ΑΠ. απᾶ ιο τοπιαϊπίησ Ὑν. οχ- 

οορί (σεπ., ΄ αἲ ιο (οπι]ος. Το Έπαπσο 

1ῃ ἴ]ο (ταπς]αΠοῃ ο τὰ ἔθνη ἵπ χο «απιο 

ΥοΓ56 86Η γοηαῖτος ῦΥ α Κῑπά οῇ γοή- 

οἸοσίσα] ργοργίοίγ. 

9, Τοα]ον τοι] «πι, ο. απᾶ 

αἲ] Όιο οἵ]ιου Ὑν. Το Γαη]Γι)] 

Φο {ἱδή., Πέλοπα λλβα], ᾖ. απᾶ 

α)] Όνο τοπιαίπ]ης Ὑγ. 

10. (μτεε] ο Η/ἰοΙ., Πέλιεπι., πιά εἶπι- 
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{ον 16 15 Ἠπίοη, Ογκος δ οΥοΥγ οπο ἰιαί οοππιοί] ποῦ ἵπ αἱ] 
Οπισς Ἠν]]ο]ι απο γζοη 1π ἐ]ο Ῥου]ς οῇ ἔ]ιο Ία1γ {ο 4ο ἔποια. Ἡ Ῥιῦ 

Γπίλον, ἴναῦ 1η Όλο Ίανν πο τηαπ 15 Πας Πο 1η ο εἰσ]ῃί οἳ ἄοα, {έ {8 

ογιάαεπᾶ; Ῥοαέαπδο, Το Ἰιδύ β]ια]] Ίνο Ὦγ ΈΑΙΤΗ. 1 Νον ἔἶνο Ίαν 15 
ποῦ οϐ Γαΐι» Ὀαί, Ἠο ἰιαῦ ἀοοῦι Όνοπι ϱ]ια]] Ίνο ἵη ἔἶοπι..... 

 Ολνςῦ γοάσσπιθά 18 {οπι ἴιο 61156 ο[ ἔ]ιο Ίαν, Πανίπο Ῥοσοιπο Α. 
6ύ88Ε {ου τ18, ---- Ώθοδιιδο 1έ 15 ἨΓίεη, Οπιγδαᾷ ᾗν 6Υ6ΥΥ ο9Π6 (λαῦ 
Ἰαησοία οἨ α σοι, ----'' θιαῦ ππίο ἴιο (οπί]ος ἴ]ιο Ῥ]οβρίησ οἱ ΑΌγα- 

Ίαν πσΠέ 6οἵηο 1π Οςὲ 2οδ5; Ολαῦ γγο πη]σ]λὲ γασσῖνο ἴιο ῥΥοπι- 
Ί5ο οἱ ιο Πριῦ ΤΗΚΟῦαΗ ΡΑΙΤΗ. 

5 Ῥτοίμγο, Γ βροα]ς α[ἴευ ἴ]ιο πΙαηποΥ ο{ πιοα; ἐλοισ]ι 15 Όο Ῥαϐ 

α ΜΑΝ᾽5 εονοπαπῦ, γοῦ να 16 λαῦι Ῥοοῃ 6οπβγπιος, πο ΊπαΠ. απΠτΙ]- 

Ἰαῦ]ι 16. ου αἀάαί] πουν οοπΙᾶοπς. Ὁ Νον {ο ΑΡτα]ιαπΙ Ίογο ἴ]ια 

ΡΤΟΠηΙΒΟ5 πιαάο, ΑΝΡ ΤΟ ἨΙ5 ΒΕΕΡ. Ίο ρα] ποῖ, Απᾶ {ο βοθᾷς, 

5 οἳ ΠΙΑΠΥ; Ῥαῦ α5 ο{ οπ6, Απά {ο ϐχγ 5αοᾷ, γ]ήο 15 Ο]ηςέ, 

Ἰ ΝοΝ 5 1 Ραγ, ΑΔ. εονοπαπί, θιαῦ Ἰιαίίι Όσοι Ὀοίογο οοπβγπιοᾷ ὮΥ 

Πατὶγ Τηριά., «ππᾶςν τπα]οαἱσσοῖοι :”. «ιο 
οππβο, Αμμ., (ου. (Μο), ὡπαπ., {σεπ., 

Ρἱ5ῃ. 

11. Γη []ου, εἴο.] ΄ Ῥιιί ναί πο πΊαη. 

15 ]α5ήβοά Ὦγ το Ίαν, μμ. 1ε- 

σαιφε] 9ο [νε "ον, Αμᾖ. απᾶ ἴἶιο 

χοπιαϊη]ης ὃν. 

19. Νου] «Απᾶ, ΑμλΛ., ου. (Τε5ε.), 

ίεπ., ΒΛ. Τιμια., (ου. ναπ., οπιΙξ; 

έραι,. ιοί, Πε. Ηε] ἃ 

«Τ]ο πια, 4, 

195. [ειεεπιεά] Βιπα]ατ]γ Ἠγίοί., ΄ ασοη- 
Ῥοισ]ις :). «μαι τοάσσπιος, Αμ. απᾶ ἴ]ια 

τοπιαϊηῖηπς Ὑν. οκεορί (ου., ΄Παίι ἆθ- 

Ίγπογος, Παυΐπη ὑεοοπιε] ΄Ῥο- 

Ίπσπηπάο, ἁμμ., Γἱδὴ., Πεοπι.;  απᾶ να 

ππαᾶο, Ἠίο],, Τηπά.; «πιο Ίο Ώοσατης, 

(ωσ «"αογησο Ὀοσοππς,. ου. (Το5:.); 

«ΙπΠαΞΠΙΟΟἨΠ αδ ο να πια(ο, απ.; 

«πνσῃ Το γγα5 πας, (ο. 06- 

σαμ5ε] Βο [έλεπι: ! {ου ΑμίΠ. απᾶ ἴ]ιο το- 

ΠΙΔΙΠΙησ Ὑν. 

14. [ιο 1ο (Πεπιιος] « Όοπιο οἩ. ιο 

ἀεπβ]α», 4Πῇ. {π Ογίκε.] ] 

«Τ]τουσα ἄν. Ο., Αμ, Τιηπᾶ., Οαπ., 

(ρη., ὨΠἶδῃ.; «Ιπ, Ἠία., (ων. (0ουχ), 

ΠέΛεπι. 

15. Υαἱ τω]οη ἡ αι ὀεεπ] «Ύοι 1 Τε 

Ῥο, ΑΠ. ἜΓλο {επιρογαί (ταπβ]αΠοῃ. ἵπ 

Ώιο (οχί ἵ5 αἀορίοά ΡΥγ Τηά., (ου. χο 

Πγροϊ]ιοίῖσα] Ὦγ Αι. νι απ. Εκ]: 

Ώπο τοπιαϊηίπο Ὑν. αἀορί ριτε]γ ραγΠοἳρ- 

14] (ΓαΠΦ]Ι4ΠΙΟΗ5. Απιμιειηι 1, εἰο.] 

«Ῥϊκαππα]]οῦι ον αἀᾶοί]λ Εογοίο, 4ίΛ., 

15]. « ουάσγποίἩ αὔονο, γιο]; «αάᾶοίῖι 

απγιλ]ησ ἐἰιονοίο. ΤΗ, (ου (Λ1πα. Τοςἱ.), 

ὅσα, σομ.ς «πλου ἀἱδροφοί]ι, /έειι. 

16. Ἰογο ἴ]ιο ῥγοηιίκε, είο.]. δίπι. [ε]επι., 

Ἠγία.:  απά Π]ς κοσᾶ Ἱνοτο ἴ]χο ΡΥΟΠΙ508,’ 
είο,, ή. απᾶ ιο τοπησίπίηπς Ὑγ. 

17. Λου ἐκ]  Απά ενίς, ἁμᾖ., (ποῃ., 

1ν]οπι., ΄ Ὀαϊ, ΗίοΙ,, σου. (Το5ι); Τιμς., 

(ῶν., Εἱδ., οπη]ς δέ. Τηο (ταηβ]αίίοι οἱ 

δὲ 15 Ίογο 5οππσγγ]αί ἀἰβιοπ]ε. Τ]οισα 

ἐπον) μαδ ]αδέ Ῥτοσσᾶσα, 1 πηπδέ αΡΡΥ. 

Ῥο α ορίοά ασαϊπ 45 ο οπ]γ (γαπβ]α Ποπ 

ΝΥΙΙΕἨ Β6ΦΙΗ5 {ο Ῥγοξογγο {ἶιο τοριππρ/ῖνο 

{ογσο. 4 οουεπαπί] ΄ Τα «0νο- 

παπῖ, ἁμίΙ. απά ἴπο οίπον Ὑν. οχοορί 

Ἠγιοί απᾶά 6ομ. (οι). «ιῖς. 

1Η Όσρη Ὀο[όγο οοη/ἰγπιεά] ας οοη- 

Άγπιος Ὀοίους,. ΑΜ, Γιά, 6ου. «παῃ., 

«επ. «Ὕναβ ρἵνοπ,) (ου. (Τοαρί.); “ιο 

(656. Ῥεῖπσ οοπβιπιαᾶ, Πέμεπιι; οί. 
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ᾳσὰ [τον Ονκέ], νο Ίανν, γν]ήσ]ι νγας {ουν Ίαή Ίγοὰ απιά Ον γοσνς 
α[ιου, ἀοῦι που Ἱπναμάαίο, ἔἶναί 18 βἰοι]ά ππα]κο νοῖᾷ ἴἶιο Ῥγοπςθ. 

1 Ῥου 1 Όιο Ππ]ογίαπες ὄε οἳ ἴἶνο Ίανν, {άν πο πιογνο οἱ Ρνοπιίβο : 
Ῥαΐέ {ο Αβγα]απη (αοα Ἰα(] {οο]γ σῖνοιι 1 ΤΗΝΟῦΕΗ ΡΕΟΜΙΡΕ. 

1 Ἠγ]ναί ἴ]νοπι 15 έ]ιο οὐ)εσί οὗ ἴἶιο Ίανν Ἱ. Τί να αἀάσοά Ῥοσμιιδο ος 

Όιο (γαπβσγοβδΙοἩ», 1] ιο Ὀουά οΠοι]ά 6οπΠο {ο Ἠοπι ἴἶιο ϱγοπη]βο 
λα] Ώου. πππάος απ 1δαν ογάαϊποᾶ Ὦγ πιοαΠς οἱ απσο]β, Ιπ ἴἶνο 
λαπά οἱ α πιοβΙαίον, Ὁ Δον α πιοβΙαίογ 15 ποῦ α πιεάἰαίογ οἳ 916, 

Ῥαΐ ἀοά 15 οπο.. 8 ὔιο Ίαν ἴοτ ασαϊπθί ο Ῥγοπιβο οἱ σου Ἡ 
6.οἆ {ουριά Ἡ {ου 1 Όποτο Ἰιαά Ῥουῃ. ρΊνοι α Ίαν γ]]ο οοπ]ά Ἰαγο 
βίνοι Πίο, νοαγ]γ Ὦγ ἴιο Ίαν γοι]ά τισ]ίοοασησοξς Ίανο 60ΠΠ6, 
5 Ῥαΐ, οἩ. ἴἶνο σοπίγαχΥ, Όιο Βοτίρίαγο λαέ τρ αἱ απάον επ. ναί 

Όιο Ῥγοπηϊδο Ὦγ Εα(]ι ΤΠ ο οδας Ο]πςέ π]σ]έ Ῥο σῖνοι {ο ἔἶιοπι ναί 

Ῥομονο. Ὁ Νο Ῥοαίογο ἐιαί Γαῑδι σαπ1ς, Ίο Ἠογο Ἱορί ἵπ παν 

ν/πο]]γ Ἰηνογίβ. η «οᾶ, εἰο.] 

εΟΕ ο Ἱπ Ομτῖςε ΑΙ. 12οί/ι 

ποῖ, εἰο.] Ῥϊπι. Τηπά, οαπ., Πἱδ.: ὁοα- 
ποί καπ], μμ. (σοι; πια πού 

νογπ,) Ετος «1 ποι ἀἱδαππι]]ος,) Οου.; 

ἐπια]1 0 που γοῖιὰ,) Πέλοπι.; (ου. (Τε5ί.), 

οοπ{1505. Α{αχε νοία] Ῥππ]ατ]γ 

Ἠ γιοί. (έτο ανοῖᾶς ανναγ)) απά (ου. (Τος:.): 

έππα]ο [ο ΡΥΟΠΠΙ5ο ο{ ηοπο οβοσ,) 4ή., 

Τά, (ωυ., ὤαπ., σε. Πἰδ].; «το {ιδ- 

τταίο, ελοη. 

18. Ώμ {ο Αὐταίαπι, εἰο.] «Ῥαι αοά 

ρανο {το ΑΡγα]ατη Ὦγ ρτοπιῖςο.) 4, απά 

Όιο οἵἴ]ιον Ὑν. εχοορί (ωυ., ΄ρανο {166]γ :’ 

ἨγίοΙ., « σγαπηΠᾶο.) Τγοιιφ] 
«Βγ,᾽ 4. απᾶ αἲ] ἴιο οἵμον Ὑν. 

19. αι (ση, εἰοι] «Ἠ)Πογο[οτο ἴἶιοῃ 

βοτνοί]ι, 1. Τηιά., (ου. (5ἶπα. Τοἱ.), 

οναπ., επ. 2ἱδ]; « ν]ιαί (παππο πο α1ν, 

Ἠγίοῖις «ΝΤ νγας τἶο ανν νο, Πέοπι. 

Τε (γαπβηγ/βΒίοπ»] μΐ. απᾶ αἲ] εἶνο οί]ου 

Ὑν. οπι]{ [πο ατίΊο]ο; ἵπ α ρᾳδδᾳσο, Που- 

ουον, ο Ομ ἀοσπιασα] Ἱπιροπαπος, 1έ 

οασΏί αΡΡΥ. {ο Ῥο τοίαϊποᾶ, Πα] 

Ῥρεν πιαε] «ας ππαᾶο, Αμ Τηπα., 

απ. έέρῃ,; «ο Ἱαάᾶο πιαάο Ώομοσςί, 

ἨγίοΙι «ο Ἰναὰ ρτοπιϊκος,) (ου. (Τουι.), 
{ελοπι. Απα ιρα»] ' Απά ΙΓ γνας,) 

Αμ, 14 πιεαπ ο[] 'Ῥν,᾽ 4. 

απᾶ Όιο οίποι Ὑν. οχοορί (ου., ΄οἳ αἩπ- 
6615.’ 

91. ἀἴνοπ α ἰαω]  Α Ίαν σΊνοῃ,) 4. 

Τετ ὂὴ (δια, εἰοι] :Ὑοτί]ν (ΗΓ01.) τρ]ί- 
οοδης55 β]οι]ά ανα Όσοι Ὦγ 1ο Ἰαχν, 

Αι ποπ πο ἀοιτο, Τημιᾶ., (ου. (απ. 

σεν, ἶδ]ι.; α]ά Ἰπανο «οπιο, Τηπά., 

σεν. 
29. [μέ οη ο οοπίτατη] «αι, Αμ, 

απά αἲ] νο οί]ογ Ὑν. ΈΤ]ιο αζάϊποπτ οΕ 

νο γνογάς “ο ἴἶιο οοΠ(ΓΑΥΥ 66οπΙ ᾖιογε 

τος τος ἵπ (απβ]αίοι {ο Ῥτοβογνο πο 

Ώπο Γ0Υ00 ΟΓ ἀλλά, απᾶ {ο Μον; ]οατ]γ 

νο παίατο ΟΕ ἴ]ιο τοπβοπῖπς. 

]εί πρ αἰ] Βιπα]ατ]γ, ας Το 11ο ΟΠΙΙΑΞΙΟΠ 
οἱ «αία, Τι, απ. οοποπᾶοά αἲἲ 

μπας) Λα οοπο]αάεὰ αι. Εκ] 

αι οοπο]αἆσά αἲ πε, Ἠος, (ποπ, 

πει. Γαἶπι π] "Ἐν ο) 

Αμᾗ. απᾶ ἴἶιο οίπον Ὑν. οχοορί έωυι, 

ΑΗ ΟΠ. 

25. Λου «Ῥυιί, ΑΙ. απᾶ Όιο οπου 
Ὑν. εχεορί ΗγιΟ.,  απᾶ : Τά. απᾶ 6ου. 

οπι]{. 0ε[ογε (ᾖαι] Ῥο Τιπα,, 

οταπ., απᾶ εἰπϊ]ατ]γ Ἠο,, «ο {ο (να) 

(ου. (Τομ:.), ΄ α{οτο (ναι :) «νοίονο,) ΜΗ. 

απά ἴἶιο τοπιαϊπίης Ὑγν. Λερ 

ὑπ αγά, εἶο.] 'Ἱορί ππάοτ πο Ίαν ε]νιῖ 

πρ, μι κορι απάος ια Ίανε, ϱἹ- 
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δ]αῦ παρ απάσς ο Ἰαχ {ος ἔἶιο Ρα] νο] αξιογνγαγάς Ίνας ἴο Ῥο 
γογσα]ος. 3 ο {Ποη ἴμο Ίαν αι Ὄσοσῃ οί βο]ιοο]πιαβίου τιπ{ο 

Οηδί, ια Ίνο 1ηΑΥ Ῥο Πιδίίβος ΡΥ ΕΑΙΤΗ. 
5 Ῥιῦ πιουν λαῦ {101 15 60Π16, 9 816 πο Ίοησον ππάσν α- 56]οο]- 

ΠΙΔΡΙ6ΘΙ’. 3 Ἐου γο αγο αἲ] 5οη5 ο{ (οά πγοισῃ ἴ]ο [αν Ἱπ Ογ]ςύ 
1 ο8.8.. Βου 5 ΠΙΑΠΥ ο γοι α5 Ἠογαο Ῥαρίπος Ἱπίο Ο]ιν]ςῦ Ραῦ οἩ 
Οµνιςί, 3 ῇ]ιογο 15 αΠΠΟΠς διό] ποιον ο) ον που (ἀτοσ], ἴνοτο 15 

πδ]Ιίμογ. Ῥοπά που Ίγοο, ἴιογο 15 πο π]αίο αιά Γ{ογηα]α: {ον γο αἲἱ αγο 

οπο Ἱπ Οδί ο οδβ5. 3 Ῥαῦ 1 γο ὂε ΟἨπΙΒ0Β, λοη ἆγο Υο ΑΡΙΑ- 
ΠΑΝΜ)5 ΒΕΕΟΡ, αν αοοογάἹις ἴο ΡΓοΠ1ἱ66. 

οἸοριᾶ,” ἨοΙ.; «Κορι απᾶά εἨαῖ πρ, οἱο., 

Τημιᾶ., «ου. οπι; «Κκορι ππάοτ ιο Ίαν 
απά νογο δλαέ πρ, αμ. Ρί, 

292] 'Όπιο, Αμ. Αεγιραγᾶς 
τα», εἰοι] ΠΙΟ βΠοπ]ά αἴτ. νο του. 

ΑΙ, (πσεπ., Πἶδι.ς δἶτα. Ίγπα., (ου., 

απ. (0ο ἀαο]αγος Ἰ). 

94. δοή1επ] « ΥΝογοίοτο, 4 μΠ., Τηά., 

ὤπαπ., επ, Πἰδὴ.; απᾶ κο, γιο; 

έεπις,” ου; λεγοίοτο, ου. (Τορ.), 

11ο. ΠΙαίᾗι Όθει οι 5ο]ιου]- 

ππαδίετ ππ/ο] «Ύγαςδ ου 5εμοο]πιαςίου {ο 

ὑπίπα τι απίο, μμ. (πεπ.; ! απᾶΙς πιαίς- 

{ον ἵπ Ομηῖς, ΗίαΙ.; «Βεο]οπιαδίαος τππ{ο 

Ώιο πιο οἱ Τα. «εοο]οπιαδίου απίο, 

(ου. (0911), οαμπ., ΒίκΠ.; «Ῥοᾶας. 1π, 

1οπ. Ἔλοτο ἵ6 παπι ἀϊβοα]έγ ἵπ ἤκ- 

Ίπσ οἩ Πο πποδί ειίαβ]ο ἰ(γαηβ]αίίοῃ ος 

Ώι5 ποτά. ἜΤμπο ἔοσπι «βοποο]ππαςίογ) 

εοτίαίπ]γ ἵοπά» {ο Ιπιτοάασο απ 1ά6α, (ναί 

ο{ {επσΙπς) ποί ἵπ {ο οπ]σίπα] απἀ αἱδο 

8ογνο5 {ο οὔβοιτγαο ο Ἱάοα οί οιιδἰοᾶία 

(έοαδίος Ιποογγαρεςείπηας,᾽ Πογ. αἱ. . 6. 

81), νΙοῖ 56ΘΠ15 πο Ῥτογαϊ]πσ οπο ος 

Ώιο ρᾳ5δαρο. 9Η] α5 ιο 6απηο οὐ]ασβίοτ. 

αρρ]ες ἵπ α- στοαίοτ ΟΥ Ίο ἆσσγοο {ο 

«ροάασοσιο” (ο. 1) απά ταίου, 1 νι] 

Ἐαο Ῥειαρς Ῥοίίου, ἵπ 5ο ΓαπηΙ]αχ ἃ ραδ- 

8.σο, {ο τοίτη {ο 4 μᾖ, αν 

δε] «ΜΙσΙ Ῥο, 4 μίΙ.: «απσο {ο ΡγοβογγΥο 
ναί 15 οπ]]εᾷ ιο βιοσοβδίοη οἱ {6ηςο5, 

Ἰμαθναπα, {πο Γαηφ. ᾷ 616 (ο. 5). 

25. Ἀοιυ ἐᾖιαί] «Βο ου: «αῇον ναί, 
Αμ. απᾶά πο οἴμο; Ὑν. οχοορί (ου. 

(Το8ί.), «απ ἔἶο {αγΏι ἆῑά «οπιος” 

Γελοπι., «ΝΠσΠ ἴ]νο ΕΙ οα1ηθ.” 

96. δοη»] Βο Τημα., επ: Αι. απᾶ 

ὕπο τοπηαίηῖης Ἠγ., «ιο ομ]άτοῃ. 

1 ήοιφίι {ιο ΓΗ] «Ὦγ Ει ΑΛ., (αεῃ., 

Ιἶδ]., [νειπ.; / ἴογαρ]ι Ὀΐοιο, Ἠο, 

«ὮΥ ιο {αγᾶι πΠΙοα 15 1π,᾽ Τιμά., ζου. 

(Το5.) ; «Ῥοεσααβο γο Ῥε]ονο 1Π,᾽ απ. 

97. Ἰγεγε ὑαριίσεα] ΄ἨΠανο Ῥδοῃ. Όναρ- 

ἄσας,᾽ πι «ατο Ῥαρασες,᾽ Τα. ( ΥΥἱοἱ., 

ἐΡεπ)) απά αἰ] νε τοππαϊπίπς Ὑγ, 

ζιί οι] ΄Ἠανο ραί ου, 4 μμ. απᾶ Ώια 

οίπον Ὃν. οχεορί Πο, «Ῥοπ εἰο]ίά.” 

98. Ί]ιετο ἱ απιοπᾷ δε], εἰο.] ΄ Ἔμουο 

15 ποίίμους, οἱο.. ΑΙ. Λο πια[ε 

απά επιαίε] 'Νοίιος πηα]ο που {οηπ]ο,) 

Αμᾖ. Ἀοπα οἱ πο οἴμεν Ἡν. β6θΠα ἴο 

Ἠανο πιαγ]ος {πο «απσο, 4ἱ 

ατε] « Άτο αἲ1, ιά. απά ιο οίμον Ὑγ. 
εχοερέ /λεπι., αἱ γοι απο.) 

20, Βυή . ο 6ου. (Ἔθει,): «απᾶ 

Αιμ., οί, Πεει. Τ]ο τοδί οπιῦ ἴἶιο 

ΡαγΏσ]ο, Πεἴγε] Βο Γλεπς Ἂ 
ἑαπά Ποῖνς, 4, 
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ο αν ο. τἩὝΥ 

ΝΟΥ Τ καν, Τ]αί ιο Ἰοῖν, α5 Ίοης αξ Ίο 15 α οή]ά, ἀῑογοί]ι ἵῃ 

ποἰμίπσ [οι α- Ῥοπά-Βογναπί, (ἰοισ] Ἰο Ῥο Ἰονά οἱ αἲἲ: 5 υί 15 

ππάον σπα ]αη5 αι είονγανάς απ] ιο ἄππο αρροϊπίος οἳ (]ιο [αἱ]ου., 

Ὁ Ίνοι 80 Ύγα, Ίο γνο νογο σή]άγοπ, γγονο καρέ Ἱπ Ῥοπάασο ππάον 

Όνο τιζΙπποπί5 οἱ ιο γνοτ]ά: 3 6 Ἠν]ιοπ ιο ᾖ]ποςς οἱ ἴἶιο πιο 

σαππο, αοἆ 5οπῦ {ον Ηις 3οἨ, Ῥουπ οῇ α ΝοπιαΠ, Ώουῃ ππάσν ἴ]ιο 

Ίαν, ὁ Ενα Ἠο πηὶσ]έ γοάσοπα ποπ Ολαῦ Ὕνογο ππάογ ιο Ίαχν, ναί 
Ίνο πη]σ]ιό γοσσῖνο ιο αἀορΒοῃ ΟΕ 8ο0µ8. Ὁ Απα {ο εἶιουν ἐ]ιαί γο ΑΠΕ 
ΒΟΝ5, αοά βοπί {ογί]ι ιο ΒριΠί οἳ 16 Μο Ιπίο οις Ἰοατίς, ογγίπς, 
Άγρα Εαίλον, Ἰ Βο αοῃ οι αγ πο πιογο ἃ βογναπί, Ὀιῦ ἃ ΡΟΗ 7 
απά 1 α 8ΟΠ, ΔΠ Ἰοἳγ αἱδο ἐγοισ]ι ἀοά. 

ὃ Ἠονθοιί, αἲ Οιαῦ ἄπιο, απα]γ, ποῦ Ἰαιονήπσ ο, γο Ίγογο ἵπ 

Οπλντεκ ΤΝ. 1. [η ποπ] «Νοίι- 

ης, Αμ, ο, «ου. (Το), Βίνῃ., 

Ποπ; « ἀῑβονοι]ι ποι, Τημιᾶ., απ., (σε.; 

«λογο 15 πο 48, σου. Γοπ- 

φετυαπί] 'Βουναπί, ΑΛ. πιά αἲ] ιο οὔ]ιου 

Ὑν. Τι εουπις ἀοριγαῦ]ο {ο ἹΚκοορ τρ πο 

Ἰᾷ6ι οἳ «Ῥοπάασα” απά “βΙανοτγ” γνηῖσ]ι 

Ῥεγναςο» ἴἶνο νν]ο]ο εἴππ]]ο. 

9. (σμαγαίαηκ] ' Ταΐου»,” 41. απᾶ ἴιο 

οὔ]ιοτ Ὑν. εχοορί ΗοΙ., «Κοροις;”. ου. 

ἐτα]ους.. ΤΠ δοοπις ἀοξίγαῦ]ο {ο ππακο α 

οαπσο ἵπ (αηβ]αίοἩ {ο Ῥτοβουγο α ᾱἷς- 

Ώποίίοι Ἠοίνγθοη ἐπίτροπος Ίιογο απᾶ παι- 

δαγωγὸς ἵπ ἴἶιο ρυοσσάἵπς ομαρίογ. 

ιοιραγα κ] "(ονοιποις,) «ΑΠ. απᾶ ιο 
οἵ]ιος Ἡν. οκουρι ΕΙ. «Κορος απᾶ 
{π{ογο».) 

5. Λερί ἵπ θομάα/ε] ' Ἠ)ονο ἵπ Ῥοπᾶασο 

ππάος, 4. απιᾶ ἴο οίμον Ὑν. οκεορί 

ἨγοΙ., «5ογποίοη απαΙν. ὤυ. (Τος.), 

Πλοπα., ' νΥογο βογαγησο ππος. 
Πμαὑπεπίκ] Ὦο (ἄπεπ., ἠἱδµ.: « οἸοπιοπίς,, 

ΑΙ. Ἡ{ο]. Πέιεπι.ς ' ονάἵπαποςς, Τηπᾶ,, 

έαμ.; "παάΙοίοπς. ου. (οἱ]χ). 

4. (ωπιε] Βο ιο]. Πέλεπιι «γνας 6ΟΠΩΟ;᾽ 

ΑΛ. απά βἵπα. ἴἶλο τοπια]ηίπσ Ὑγ. 

ουσ ... θογπ] ΄Μαᾶς .. . πιαάςα, 4Ι., 

Ἠίοῖ., Πλιοπι., Πἱ8Λι. ( παπά πιαᾶο παπάς); 

«Ῥουπ.... ππαᾶο Ῥοπάο ππτο,) Τημα,, εναπ.; 

εμοτπο απά ραί απάος, ου παπάς... 

πιαάο Ῥοπάς απίο, επ, Τ]ο πιοππῖηπς 

Ῥτο[ειγοεά Ὦγ Ῥοο]αί, (1ἱπί, ὮῬ. 96), 

ἔπιαᾷο δαῦ]οοί {ο ιο Ίαν, Ἰπνοῖνος ἃ 

«μαπρο οἳ ππομπΊησ ΙΠ γενόµενον, ίσοι 

4οες ποί αρροαγ ποζρςκατγ ου πα ανα]. 

δ. Ταί ιο πιίφ]] Βο Ποπ, απᾶ επι. 
Ηγιο., 6ου. (Το: ): «(ο τοῖσοπι,”. μή, 

απά (ο τοπιαϊπίηπσ Ὑν. Ἠσντο α5 ἵπ 6. 

ΠΠ, 14 Τξ 8οΟΙΗ5 πιοδί οχαοί {0 Ιπάἶσαίο ἴἶιο 

γοροπίοᾷ ἵνα Ὦγ ἴ]ο Βα1πο {ΟΥΠ1 ΟΕ Π1Π8- 
Ια{1οΠ. 

6. Του εἶοιυ έλα] «Ῥεσαπκο, 411. απᾶ 

Ώια οί]ιον Ὑν. εχεορί οἱ., {ου γο νο ; 

6ῶυ., ὁ Γογεοηπό]λο πο ας. 

οί Ιογή] απ. Ἠο,, ου. (Τοι.), 

ἐβοπίο :.αίἩ αοπί {οτί μίλι; «Ἰναι]ν 

εοπί, Τιπα., ου. έπαπ., Πέλοπ.; ο Παί]ι 

εοπί οιι{, (τε. Οως Πεατίς] 

« Ὑοιν Ποαγίς, 4 Π. 

7. ο (Πεπ] «ὙΠογείονο, μμ. (αι, 

Πδὴι; απ κο, ἨΤοῖις «νν]ογοίοτο πουν, 

Τιμιᾶ., «συ. ναπ.; ἠιογοίοτο, ζωυ. 

(Έο5:.). Παπ. «παν, εἰοι] 

«Τ]ον απ Ποῖν Ἐοί αοά τουσ] Ογῖςί, 
Αι, 

8. 4: (ια! ἶπιε, εἰο.] “Το νο γα 

Κπουν (8ἱ6 ἵπ Ῥασκί.) πο,” {μις "Ἴναππο 

γο ππΚΠοΥηρο, Ἠ ο «Ίο γο Κπονγο 

ποῖ, Τηπα., σου. ραπ. σαι, Πιν; 

ἐνας Όιονπ (πασ]γ ποί ΚΠΟΝΥΗΡΕ, (ωυ. 
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Ῥοπάασο ἴο ποπ γ]οἩ Ὦγ παΐανο απο ποῦ σος. Ὁ Ῥις που ἴἶιαῦ 
Ύ9 Ίανο «01ΠΟ {ο Ίπον (οά, οἨ ταὔ]ον Ἠανο Ῥουῃ Κπονπ Ὦγ σα, 
ἨοΥΥ {ν ἓέ ἐλαί γο ὕπιπ Ῥασ]ς ασαῖπ [ο ἴἶιο γνου]ς απά Ῥοσσαν]γ τιιζ]- 

ΙΘΠ{5, Ὑογοιιπίο γο ἆοδίγο {ο Ῥο ασαϊπ αΠΟΝ 11 Ῥοπάασο. ο 
απο οαγο[α]]γ οὐδοννίησ 44γ8. απιά πΙΟΠ{Η5, απιά ΒοΒΡΟΠΒ, απιά γοαῦς. 
Ἡ Τ απ αρρτοΠοηδίνο οῇ γοι, Ἱερῦ παρ]γ Τ Ίάνο Ῥορίονγος ππροπ. γοι 
Ίαρον 1π ναῖη. 

'"Ῥνοίμτον, 1 ῬοδοσοἩ Ύοι, Ώδοσππο α5 1 απι, [ον 1 αἱξο Ἰανο 
Ῥασοιπο 5 Ὑο απο. ο Ἱπ]αγοά ππο 1η πολης:  γοα γο ΚΟΥΝ 
Όναῦ 16 γνας οἨ αοσοππέ οΓ γνοα]αιοβς οῇ ΠΙΥ Ποδῃ ναί 1 Ῥγοασ]ιος ἴ]ιο 

σοββοα] απίο γοι Όλο βγδί ἄππος '' απά γοις ζοπιρίαβοπ 1 ΠΙΥ Ποδῃ 
γο ἀοβριδαᾶ ποῦ, ποτ Ἰοαῦ]μος, Ριέ τοσοϊνοά 1πο α5 απ απσοἱ οῇ ἀοά, 

Ίεα α5 Ομν]δί ο ο5ι5. 

(Τορε.); «ποπ ἵῃπ ἀοοᾶο Κπονπο, λεπτο. 

Τ]ιο οαπσο ἴπ 1ο (γαπβ]αίοῃ ΟΕ τότε ἵδ 

{ο Ῥγογοπ! νομ) Ῥεῖπο παϊδίακοπ {ου ιο 

π{ογοπ{ἶα] ραγεῖσ]ο. ετε ἵπι ὑοπα- 

αφε] «Ύο ἀἷὰ εοτνῖος, 4. οἱ 

φοᾷ»] Ν΄ Νο σος, ΑΙ. 

9. Άοιω ἰλαί Ίε ]ιαυο ο0Πιο ο [που] 

«Νου, α[ἴο ας γο Ἠανο Κποννη, ΑΙ. 

Ηαυε ὀεοι Κποιμι 'Ατο Κπον, ή, 

απά ιο οίιος Ἡν. εχοορέ ἄσπ., “αἲθ 

{αασς. η ἄοα] “Οἱ ἄοα, 

Αμᾖ., απά αἰ] ἴἶιο οίνου Ὑν. Ποιυ 

ἵδ τἱ ἰἶαίι] ο Ίμιᾶ., (ου. (αμ., επ.: 

«πουν, Αμ., Ἡ ἰοἰ., (ου. (Τοεἱ.), Βἱρή., 

1 ει. Σο (μη ὑαοξ] Ῥο (ου 

ἔαππ γο, Αμ. απ Όπο οἴ]εν Ὑν. οκοορέ 

{σοπ.. ατα σαιχποᾶ Ῥασκννατά τπ{ο.” 

Πἐμαἰπιεπίκ] 9ο Γἱδὴ.: 'οἰοποπίς, 4ιΠΙ., 

Ἠγιαι., Πέλειπ.;  οειπιοπίος, Τημια,, (σεις 

ἑπαάΙσίοης,) σου. (οι). «ον πα αποςς, 

ώπαῃ. Απαΐπι αποιο] Φ]π, Τ1μιά, 

ου. οαπ., ἶκ., «ασαϊπο α{οςβ]ιο:) 

ἑασαῖπ,. Αμήν, απά οτι, ου. (Το), 

Πλεπις «5 {οπη ἴἶο Ώοσγπηγησ γο ψ]] 

Ῥο ἵπ Ώοπασο Ῥαςκανατά]γ,) ἄεπι 

10. «0Ἠρβοινο, 

Απ. απά Όνο οἵ]ο Ὑν. οχεορῖι Η/οΙ., 

(απο οὐκετυίπη] 

ἐίαΚκοῃ Κορο {ο.) ΦοΠΦΟΠΝ]. ' Τίππος,) 

Ααίή. απά αἰ] ἴπο οίμογ Ὑν. 

11. πι αρργε]ιεη/θε] «Απι αἰναῖς, 

Αι; «1 ἀτεο, Το. « απι η {οαχο ο) 

15 ΟΕ να παίαγο οι 108 ἴο Ῥοαρᾶπο οἱ 

Τπᾶ., 6ου., έγαπ., (επ. Οἱ, ’ἴοδατο 

16, 6ου. (Το50.); «ίσαν,” Γ]οπι. 

19. Ώεοοπιο ας, εἰο.] «Ῥο α5 1 απι; {ου 

1 απ 35 γα απο: Υ9 ανο ποί Ιπ]ατοά πο 

αἱ αἲ1, Αμ, ὨΩἱδῃ.; «γο Ἰάανο ποῖ Πτίο 

πιο αἱ αἲ1.” Τημιά., (ου, ἔναπ., (επ, 

19. σα γε που, είο.] ΄Ύο Κπονν Ίου 

Ώντοισα ΙπβτπηΙίγ, οἱο., μμ. απᾶ ἴἶιο 

οὔμοι Ὑν. οχοορί ο, Πε]ιοι., «Ὀἳ Ἱπ- 

Πνπηγίο ; Τ]ιο 

5Ησᾗί «παπσος τηπᾳο Ὦγ 5αυβ απ ἴ]ιο 

βΙπιρ]αυ Ὕνονᾷ 'Ὑνοσκορς {ου ΠπβηΙζγ, 

απ «πι {ου «ιο, 8όσπΙ {ο πιακο ἴ]ο 

οίογθηςς ΟΓ ιο Αγροξί]ο {ο 8οπἹο Ῥοβ1]γ 

αἰΠΙσβοι ου 1]ποςδς βΠσΠίΙΥ πποτο αρραϊ- 

οπέ, 11] [1η9ί ἐἶπιε] ! Δί ἴἶιο βγεί, 

Αμ. απᾶ ἴἶνο οίμεν Ὑν. οχεορί ΓΕ ΟΙ., 

έπονν Ρος.) (ου. (Το0.), ΄α ΝΗΥΙ6 ασο :) 

Ες ααπε]αΠοι Ίεαγος {ο πποαπίπσ αΤῃ- 

ρίσιποιβ; 5οο ποίος. 

14. Σο] ΜΥ, Αμ 5εθ ποίο. 
7π πι. Πε] Ῥο Ἠα., «ου. (Έομἱ.), 

Πε]ιεπι.;  πνλῖοι ννας, Αμ. σναπ. (επι, 

ΠΙ/., παπά εἶπα. Τημιᾶ. 7οα [ιά] 

«Ἠο]οσίσά,” μι, τοπ; ὁ{οῦδακοι,) 

Ἠίο, «αὐ]οιτος, Τηπα., απ. ση. 

ἱ5ὴ, γεα] 9ο Τμ, (ου. 

(Το5:.), ἄεπ.: «ανοἩ,) Αιμ., (ου. «ιαπ., 

Ιἱδὴ.; ἩἰοΙ., Πιο. οπαῖῖ. 

15. ΟΡ τω]ιαί παέμγο, εἰο.] «Ίο 18 

Ώιοῃ ιο Ῥ]ορρούάπεςς γο ερα]ο οἱ Αλ 

ζωυ., «ἴπ νΘαΚΠΘΒΡ.᾽ 
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γοιν Ῥ]οββδοάπος Ἡ. [ου Τ Ῥοας γοι τοσογᾶ, Οναί, {Γ ἅ Ἱαᾶ ὄεσι ρορεῖ- 

Ῥ]α, ο νοι]ά Ἰανο γ]αοκεά οαξ γουν οΥο8, απά Ἰανο οἴνοι ποπι {ο 
πο, | δο ιο, απα Τ Ώοσσπιο γοις 6ΠΟΙΗΥ, Ὁγ β/οαΚίπς {ο γοι ἴ]ιο 
πα] ἵ 

νου Ῥαγ γοι οοιτῦ 1 πο Ἰοποδῦ πναΥΣ Ύοα, ογ ἀοεῖγο {ο 
οχο]ιάο γοιι, ναί γο τπαγ Ῥαγ ΤΗΕΝΜ οοισέ. ο Ῥυί ἵ ἵ σουᾷ {ο Ῥο 
οοατίος Ἱπ Ποποςίγ ΑΤ ΑΠ, ΤΙΜΕΒ, απιά ποῦ οπ]γ ποπ Τ απά Γ1οβδοπῦ 

νὰ γουνων ο ΜΥ Πο οἸή]άνοιι, οἳ νο Τ απι ασαῖπ 1η ανα], 

αΕ] ΟἸγ]δέ Ῥο {ονπησά Ίπ γοι, ᾗ' 1 σοπ]ά Ἱπάσος γνΙβΗ {ο Ῥο ῥγοβοπή 
πα γοι που, απά {ο 6μαπσο ΤΗΥ ἴοπο, {ου Τ απ Ῥογρ]οχοά αὐοιί 
γοιι. 

3. Το]] πια, γο {ναί ἀοβίτο {ο Ῥο ππάογ ιο Ίαχν, ἆο γο ποῦ δαν ἴιο 

Ία1ν 5 Έου τὸ 18 γη οπι, Οιαῦ Αβγαλαπα Ἰιαά Όνο 5οΠ5” οπο ὮΥ ιο 

Ῥοπι-ππα]ά, απιά οπς Ὦγ ια {6θ-νοΙΔΗ. 3 Ἠον)ροῖξ, Ίο 10110 Ίρας 

οΕ ιο Ῥοπά-ππαῖά γγαςδ Ῥουῃ α{ἴογ ο βοδ]ι: Ῥιί Ἱιο οἱ ιο {γου-πιαιά 

Ίραν λγοιρ] ιο Ῥτοπδο. 

έγοιν Ῥίορενηρο,” Ἠα., «Ίου ΠαΡΡΥ 

νογο γο (ον, Τμά., ου. γοιν Ἱαρ- 

Ῥγηοςςο, ου, (Τοεί); «γοιι {οας,᾽ 

παπι, Πἰκς ' Ῥουξίπς οΓγοιχ {οἱ σε 

έγοιγ Ῥ]οςβοάποςς, {ε]ισπιι σουτ] 

Φο Ἠ]οι, 6ου. (Τοἱ.), τοπ: «γοι 
ον η, αμ. απᾶ Όιο τοπιαϊπίης Ὑν. 

16. 5ο (οπ] 'Απι 1 ιογοίοτο, «4. 
απά ο οἵἶοι Ὑν. εχοορί Ἠ/ίοῖ., Γν]ιεπι., 

ναπης.) 31 ερεαλοίπᾳ] ΄Ῥοσααδο 

1 το], μᾗ. απᾶ ἴ]ιο οἴ]οι Ἡν. εχοορέ 
ἨοΙ., «βαίγησο» ου, (Τορί.), Γεπι., 

ἑτο πρ.) 

17. ρα Ίοι οοµγί, εἰοι] Ζοπ]οπδΙγ 

αΏοςίς γοι, θμ πο ν/ο]], Αμ. «ϱε]οιΒ 

ονον γοι απηγδεο, Τά, απᾶ οί]ιει Ὑν. 

οχοορί Ἠα,, «Ίοποι γοι πο γα]! :) 

Πε]ισπι., ' οπιι]α{ο. εκἡ {ο] 

ἑγγοι]ᾶ, μμ, Το, ου. [νιοπι. ; 

ἑππίοπάο το, Τηπα., ἁπαπ., (σεπ., Ὠἰκή. 

νγ]],” (ὤυ. (Τ6ει.). αι ρα 

(επι οοιγί] 'Νσ]ις αβοσί (Ίνοπῃ, ΑΙ. 

18. Το ὃε οοιγἰε, εἰο.] ' Το Ὃο ζεα]- 

ους]ν αβεσιοά ανναγς ἵπ α ρου ης, 

Αι; "ἴο ὓο {ουνοπί, Τηπᾶ., (ου., έπαπ.; 

ἕτο Ίουο οαγποκί]γ,) (πεπι "το ὓο πε]οις, 

Εκ], 

3 ΑΠ νο ΟΜπς5 αγο αἱ]οσοτίσα]; {ου 

19. Απιαφαίπ] ' Τταναϊ πι Εἱγί]ι ασαἶπ,) 
Αμ. 

90. 1 οοιά ἴπαεεα ων] «1 ἀοεῖτο,) 

Αμ, «ναί 1 ἀορίνο, Πἱδή.; «1 ννο]ᾶο 1 

νους, Τημα,, (ου. «παπ., (επ., απᾶ 

εἰππ]]ατ]γ (νο τοππαϊηῖης Ὑν. Τοπε] 
εγοῖσαο, Αμ. απά αἰἱ Όινο οίιοι Ὑν. 

Απι γερ]επεᾶ, εἰο.] “1 είαπά ἵπ ἀοιδί οἱ 
γοι, «4μλ., απά εἰπη]αν ΊΤμμια., (ου., 

ὤππ., επ. Οἱ; "απ αξΠαπιος οἱ γοι,) 

(ων. (Τεει.); απι οοποιπαιά, Ηο,, 

1έλιετι, 

99. Όπε--- απ οπε] ο Ἠ/ἱοῖ., Πτ]επι : 
ένο οπ6 ---- ἴο οπου, μι. απᾶ ἴἶιο γ6- 

ππα]ηίπσ Ὑν. οκοορί (ου. (Το5..), ΄ ιο 

οΠ6 ---- απά ο16.) Τε ὑοπιά-πιαίά 

κ νεν λε ηοε-ιυοπιαπ] Ἀϊπι. Πλεπις 4 

Ῥοπά-πιαῖά ... α Αα οο-νοιπα, 4μή., απᾶ 

βἶπι. ἴπο τοππαϊηίης Ὑν, 

95. Ποιο] Όιι, μι, Ἠοί., (ου. 

(Τοε:.), Γέλεα; “γου απᾶ, Τηπα., (απ., 

(Ὄρη.» (ου. οπι!β. Ποπ -πιαίά] 

«Ῥοπά-νοπιαῃ, μι. Τγοιφ]] 

«Ργ, μι, απά επι. τοπιαϊηίης Ὑγ. 

εχεορί 6ου. (Τοε::),  α[του.᾽ 

94. «ΑΙ το]ιίολ, εἰο.] « Ἠ) Π1οῖι Εησς ατο 
ΑΠ αἱΙερουγ, μίλι, "Ῥοπι φοῖάο Εἱ αποθιῖς 
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Όιρβο ΊΥΟΠΙΟΏ «9ο νο οονοπαΠ{Β, ---- ἔνο οπο {οπι Μουπό πα, 

Ῥοανῖης ομΙ]άγοιν ππίο βοπάασος απά ἴῖς ἵ Ασαν. Ὅ Βου ἴμο γνονά 
Άσαν εἰση]βείῃ 1 Αναβία Μουπό βπαὶΣ---- ἀπά 5Πο ταπ]κοί γη] 
1. ογαδα]οπ ΙΟ ἨΠΟΥΓ 18, {ου 5ο ἵδ 1 Ῥοπάασα νΙθι 1ου οἰή]άγον., 
3 Ῥαΐ ο ογαδα]οπ ΥΙΟ 15 αφονο 15 Ίγ9ο, ΑΝΡ ΒΗΕΒ 15 οιγ ΠΙΟΙΙΟΥ, 

Ἱ Ῥου 16 15 νηίίεη, Ἠε]οισο ἐλοι Ώαγει ἰιαῦ Ῥεαγοδῦ πού; Ῥγοσ]ς 
{οτί απιᾶ 6Υγ, οι ιαῦ (γανα]]οξί ποῦ: {ου ΠΙΔΗΥ οή]άγοπ Πα{]ι ἔἶνα 
ἀοβο]αίο οπθ Ππογο ἴἶπαη εἶιο γη] Ἱναῦίι απ΄ Ἠαδραπά. Ἔ Ραΐ γο, 

Ῥγοίμγον, α5 Ίδααος γα, αγο ομΙ]άγοη ο{ ΡΚΟΜΙΞΗΕ. ᾗ Ι α5 εν. Ίιθ 

Όιαῦ γναδ Ῥοση α[νογ ἴλο Βεδῃ ρεγ5εσαζας ΗΙη ἐλαί τ0α8 ΦοΥΊι αἲίου [πο 
Ωριπ]6, ογοη 5ο 1ΐ ἵδ πουν. Ὁ Ναγογίμε]αςθ γγ]ιαύ βα1(Ἡ έλο βοπρίνο ᾗ 
0ᾳ50 οὐ ἴλο βοπά-ππα]ά απά Ίου 6οἩ:. ΓοΥ ο 5οπ οἱ ἴπο Ῥοιιά-πιαά 

β]ια]] ἵπ πο γ]ςο ΡΕ ΗΕΙΗ γζἩ ιο 5οη οἱ Όλο {πθςο-νοππαη. Ὁ Ἰ]ογο- 

{οτο, Ὀγαί]γαἨ, Ίνο αγο ποῦ ομΙ]άτεπ ο α Ῥοπά-πιαιά, Ραῦ οῇ ιο {γ6ο- 

ἨΟΠΙΦἨ. 

απάσγείοπά1πσο,᾽ Το; !Ῥοίοκοπ ΠΙΥ8- 
ἴ6ΥΥ,᾽ Τιπα.; 'Ὀοίοκεη βοπιον]ιαί, 6ου., 

έαχθ ΒΡΟΚΟΠ ΒΥ απ αἱ16ΡοΥΥ,’ (απ,, απᾶ 

8Ιπ. «ου. (Τ6ερυ.), Γέμειπ.; «Ὦγ νο νο] 

Όμησες αποίμοτ (Ππίπς 5 πηθηί, (σεμ., 

Μἱ8ε, Τωο] Χ Τμο (νο, μή. 

Τμεδο ιωοπιεπ] Ῥο Τιμα., (ου “Ἴιρςε, 

Αιμ. απᾶ ἴἶο τοπιαϊπίης Ὑγν. εχεορύ 

«επ., « ἤινεδο πιοί]ους.᾽ εαγίπφ 

οἰάγει, εἰα.] ΄ ἨΝ Πῖοῖι σεπάοτοί]ι {ο,) 4ιίῃ. 

απά νο οἵ]ογ Ὑν. οχεορί Το, [ε]νεπι., 

ἐσεπάτγηρα;) (ου. (Τε5:.), οπσεπάνγηρο.᾽ 

Απα είς] «ΝΠΙοι,” Αι, 
25. Το ωοτᾶ, είο] “Της Άσαντ ἵς 

Μοπαπίέ ΘιπαΙ ἵπ Απταρία, Αμ, Πἱκή, 

(ιο πιοιπ{); {ος πιοαπίο Β. 15 οα]]εά 

Α. Ἱη Αταρ., Τηπᾶ.; {ος Ασατ ἶ5 οα]]εά 

Ίη Αταρία ιο Μοιπί ΘΙΠ., ου. {ου 

ΒίΠ. ἵ5 α πποιηίαῖηο ἵπ Αγ. (πεπ., (ου. 

(Τοαε:.), επι. {ιαπ]ροίᾗι ιοίᾖ] 

«ΑπβγγετοίἩ {ο, 4 ίΠ., (σεπ.; «1 ]ογποᾶ 

ιο 1, Ἠιο., ου. (Τοε.);: «Ῥοτάσταί]ι 

προη, Τιηπα., έπαπ., Βἰδῃ, (9566 ΠΟΙΘΒ) ; 

ἐποασ]ιαί ππίο, ου.; «Ἠαίι αβπι(ῖο 

(ο, Πέλιεπι. Σοτ ει] Ἄ  Απά εἰο,) 
Αμ. ; 

96. Απά 5]α, εἰο.] 

πΙΟΙΗΘΥ οὗ 15 α]1, 4μίᾖ, 

«πιο {9 ἴἶια 

25 

ΟµΑΡ. Ύ. βΒίαπὰ Γαδῦ οι ΤΠ ἴμο Πυογίγ {ου γη] 

97. Ἰογ πιαπι ποτε, εἴο.] πα. Πέοπι.: 

ἔ{οτ ο ἀοβο]αίο Ἠαίῃ πιαΠΥ Πποχο ομΙ]- 

ἄτοτ ἶπαη βἶιθ ΥΠΙοἩ Ἠαίμι, 4μᾖ, 

Απ Μιαθαπά] 3ο «μμ. απᾶ αἰ] ἴἶνο οί]ος 

Ὑν. Ιάϊοπι 8οσπι5 {ο χοαπίχο {Π15 Ί658 

ασσπταίο (Γαηβ]ΙαΠΟΠ. 

28. [οί γε] /Νον Ἄνναο, Αμ. 

Ομάγεπ] 9ο Τήπα., (επ; «ιο ο]άτοη,) 
Α μμ. απά ἴπο τοπαϊηίπς Ὑγν. εκοορί 

ἨἱεΙ., «8οη65.) 

99. ο] «αι, Αλ. απᾶ αἲ ιο 

οὔ]ιοι Ὑν. 

90. Βοπᾶ-πιαίά (0ἱ5)] «Ῥοπάποπιαῃ,) 

Αμῇ, ]α]] ἵπ πο ιοΐσε] Ὦο Βἱ5. 

(ο. 9): “εἰα]] ποί, Αμ. απά αἲ] Όο 

οἵμεν ν. ΤἢΤΠΗϊς 66επι5 οηθ οἱ πο «.565 

ΊΠ ν/ΠΙΟἩ Ὕνο παΥ Ῥτ6Ῥδς ἴ1ο (παηβ]αίοτ 

ΟΕ οὐ µή: 560 ποίθΒ οπ 1 Λες. ἵν. 15. 

81. Ἠ)λεγε[ογε] Χ «Ῥο εη, Απ. 
Α ὑοπά-πιαία] "Τμο ῬοπάνοπιαἨ, Αι. 

απᾶ αἲ] {πο οὔμοτ Ὑγν. 1γεε-ιοπιαπ] 

«Ἐχοαο, 4, 

Οπαρτες Υ. 1. Τοπ] « Τλετε[οτε,, 
Αι, απᾶ πο οίπες Ἡν. εκεορί Ἠ1οἶ., 

{λεπι., νλ]ο οπη1ζ. {ου τολίο]] 
«νΠιονοννίι, 4μλμ., Τηπα., 6γαπ., Π2ἱδ.: 

Ἠγιαί., «επ., {οἱονν ἀῑῑενοπί τοπάΙηρα. 
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Ομήδέ πιαάο 5 ου, απᾶ Ῥο ποὺ Ἰιο]ά [ιδ ασαϊπ Ίπ ἃ γοκο ο 
Ῥοπάασο, 

" Ῥο]ο]ά, 1 αἱ βαγ πίο γοι, ναί 1 γο Ῥο οἹτοππισοϊροῦ, 6ΗΠΙΡΤ 
νἩ]] Ρτοβί γοι ποήηρ, ὕΎοα 1 (ον αραϊἩ ἴο ονΟΥΥ ΠΙΠΠ γν]λο 
Ίνας. Ἰήπηβο]/ οιγουπιοϊδος, ἐλιαί ιο 15 α. ἀοῦίου {ο 4ο ιο ΥΥΠΟΙΠ Ἰανν. 

"Ύο Ἰανο Ῥοσ ἆοπο ανγαγ Μι Γον Ογῖκί, ν]οβοσγογ οἱ γοι αγ 
ὑοιπς Παδίβεά π ιο Ίαν; γο απο [α]]οη αναγ {οπή σγασο, ὅ Ἐογ 

νος ΡΥ ἴἶνο Βρίπί, απο ἰαγγγίης {οΥ ἴἶνο Ίιορο οἱ τσ]ίοοιβηθςς ΓΓοπι 
{10]ι. Του 1η }ο5ιι5 Ο]ςὲ πιαϊλου οἹγοισϊδίον αγαἰ]εί αηγήπο, 

ΠΟΥ ΠΠΟΙΓΟΜΠΙΟΙΒΙΟΠ, Ῥἳ Γα10ν νου] πι Οιγοιισ] Ίονο, 
.Ύο νογα ταππΙΠς γγο]] π]ιο ἀῑά Ἰἠπάον γοιι Οιαῦ γο ϱ]ου]ά πού 

ΛΙαᾶε 5] ' Ἠαι πιαᾶο, Αμ, 1}1ε]ᾶ 

Γδίνεἰο.] "Ἐπίιαπσ]οὰ ασαῖπ γην α,) {ως 

ννταρρο πο γουγεο]νος ἴπ ιο, Τηπα., 

ὡση,, απᾶ εἶπι, Οου., ίσεπ.; !Όο ποί Ἰο]άεπ 

να (ἴπ νο, Η)ο[.), (ου. (Τοευ.) [ειπα 

9. ἨΗΠ] «να, 4μᾖ. απᾶ ιο οἵ]ογ 
Ὑν. οχεορί (ου. (ρτεξοπ{); βἵπαρ]ο ργος]- 

οα[ἶομ οἱ τος]: «ἶπ ρτϊπηῖ5 Ρογδοπῖς5 5ᾖα[] 
Ιππρ]οίτος γα ζΙσσηῖς οδέ, το απαδὶ 

Ῥγοιπϊτίοπ15 απί τηϊπαπῖς; 1π. βοοιπς1ς 

οἱ {ογη]5 Ῥογεοπ]ς φ]ιαἰ! Ῥτοπηϊίοπιῖς ορ 

αι πἰπαης, το εἰπαρ]οῖίοτ Ῥγαάσσῃ- 

ας, Ἠγα5, 6. Απο ρ. 106. 

8. Σια] «Ἐοτ) ΑωΠ., (επ., Πἱ.; 

απ, ἨἰοΙ., (ου. (Το5ἱ.), Πε; Τιπά., 

ὤυ., έναπ. οπιῖζ. Ἠλο ας ᾖῖπι- 

φε[ᾖ, εἰοι] «Ται 15 οἰτοαπιοϊκες,, 41., 

απά οπ]ατ]ν Τηπα., (ου. έσαπ., (πεη., 

Πιν  οτοαπιαά]θιν Ἠγπι 511 Ἠοι, 

Β1ΠΠ, (ου. (Τοςί.), Πιο. 

4. Υε Ἴαυε, εἰο.] ' Ολτὶεί 18 Ῥοσσππο ος 
πο οῄοοί απίο γοι, 4Η. απᾶ γο Ώ6 

νοἰᾶ]ά ανγεῖο νο, Ἠ/ἱοἱ “απο σοπε φαγίο 

ἔοπα, Τμπα., (ου., (πει. «Ομτῖςί 15 Ῥο- 

σοππο Ἐπας ἵπ νογπο απίο,. απ. Πἱδ]. η 

ἔατο ονασπατοᾷ {οπι, επι. Τογο Ιάϊοπι 

Β6ΟΠ15 {0 τος ιίγὸ ο Ἐπσ]δ Ῥοτίουί: 

Όιο Ῥιπο αογῖκίο ΠπΠΡΙΠΟΠ, «γο Ίωεγα 

ἆοπο αγ νι οτι Οπῖςί, εἴαπᾶς ἵπ 

(ου ππαγκοά α οοπίταδί ντι (ιο {ο]]οννῖηπς 

Ῥχοξοπί, απ {ο ια Ππηίδι γεαᾶεγ ἴοο 

οοπαρ]είο]γ (ταπρίοτς {ο ἁοοῃπ {ο ναί 

1 Ρτο]γ Ῥαδί; 860 ποῖθς ον 1 Τε. Ἱ. 

16 (Τγαπε[.). γε ὑείπι ιά] 

έλτο Πα5ηβος,) 4. απά ἴἶιο οὔἶιον Ὑν. 
εχοορί (ου. «ΝΥΙ] Ὦο πιαάο γγσ]{σοιις 

ου. (Τορί), ΄ατο πιαᾶο τΥσ]τεοις. 

7π 1ιε] Ῥο Η)οι., Πέλει «πι ιο, Αι. 

απά Όιο τοπιαϊπίηρ Ὑγ. 1 αἴεπι 
αωαγ] “Ἐπ]ον, μμ, 

5. ΡΗ ιο δρίγϊ, εἰό] 'Τμτοισ] ἴα 
ΒρίγΙ{ γναῖί {ος ἴ]ιο ορο ος τὶρ], Ὦγ Ει 

ΑπΠ., δι. «νο ]ο]κε {οτ απά Ίορο ἵπ ἴἶιο 

βρεῖίο {ο νο Πε βος Ώπογονν, Τά. ραπ; 

ἐπ Όλο πρηίο οῇ Ίορο {ο Ὦο τηπάο τγσ]ῖ- 

πουδ ΡΥ ΓΗ, (ου ἴπ ερτϊίο Ὦγ {αγί]νο 

νο ναγίο {0Σ,᾽ (ου. (Τορί.); «νο νναγί 

{ον (Ὦ} ιο ρίπέ Οτο] Γα11) ἴπο Ἰορο 

ο σεη, τε ατηγίπς [ο]. «Ὑγαἲς 
{ου Αμ. ου. (Τος.), επ. Βίδ. ; 

ἑαρίάοῃ, Ἠ)ο., Ίο]ο ος, Τιᾶ., σαπ.; 
ἑπναγίο, ου. «οκροοί, Πε. 

6. Τογίπφ] «Πίο γΥουκοιμ,” Αλ, 
απά ιο οίμες Ὑν. οχεορί Ἠία., Πέιεπι., 

ενας ννοτκοί]»”. 6ου, « νν]ο]ι Ὦγ Ίοιο ἶς 

πϊσ]ίγ.  ἜΤ]ο Ῥγασίίσοο οῇ Ἱπδογίπς ἴἶα 

το]αίΊνο Ῥο[ονο ἴἶιο απατί τοις ραγΙαρ]ο, 

ονοή Ἠποπ Ιάΐοπα σα 5οατοσ]γ ο αγρος ἵπ 

1895 {ανοῦ, ἶ5 απ ΙΠΑΟΟΠΤΑΟΥ (λαί 15 πος Ἱπη- 

6ΟΠΙΙΠΟΠΙΥ {οιπᾶ π Πιο οἰάος Ὑν. Ῥοι- 

Ἰαρ5 ογοπ 1π Ερ]ι, Π, 1, Οο1. Π, 18, 1ὲ παϊσΏέ 

5οοπῃπ Ῥοίίογ {ο αάορί ἴ]ιο οοπορββῖνο {γαΠ- 

Ἰαΐομ, 'ποις], είο.’: 566, Ἰογ/ονοΥ, ΠΟΙΟ 

ἴπ Ἴοσο. (1 γαη5].). Τπτοιφ] “Βγ, 
Αι. απά αἲ] ἴἶιο οίἶος Ἡν. 

7. Ἠτετε τωππίπφ] 'ὨὈιά ταπ, 4, 
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οΏογ νο ἐγαηι τ ὃ Το Ῥονβιαδίοη σοπιοί] ποῦ οἳ ἨΙη Ὠναί οα]]οί]ι 
γοι. Ὁ Α. Πυ]ο Ίοανοπ Ἰοανοποί] ἴἶιο γ]οἰο Ἱπππρ. ο 1, {ου πιΥ 
Ρατῦ, Ἰανο οοπβάσπος Ἱπ γοι ΤΠ ο Ἰογά, Οιαί γο γη] Ῥο ποπο 
οὔμογγήδο ππάθά ; Ῥιῦ Ίο ναί ἐγουβ]αί] γοι δα]. Ὄοας 5 Ἱπάσ- 
πηοηῦ, ΙΝΊΟΡΟΟΥΘΥ Ίο Ῥο.. ἳ Ῥαῦ Τ, Ῥνοίμνον, 1 Τ 51] Ῥγοαςσ]ι οἱ- 

ΟύΜΟΙΒΙΟΝ., ΝΙΥ ἆο 1 51] εογ ρονδοσπίῖον Ἱ ἔἶπαι 15 ἴ]ιο οἴἴσιισο 

οἱ ἴἶιο 97055 ἆοπο απγαγ νηδι, "1 που]ά ενα ογ γιο απο αηδοί- 
Όϊπσ γοι που]ά ονοἩ οιῦ Οιοπηδο]νος ο /γοπι γοι. 

5 Έον γο Ἠετο σα]]εά Πίο Ἠωογίγ, Ρτοίμγεη; ΟΠΙΥ 86 πο γοιτ 
Ἰροτίγ {ού απ΄ ο6ςβδΙΟΠ {ο ἴλο Παδι, Ῥαῦ Ὦγ γοιΥ Ίογο 5ογγο 0Π6 
αποῦιον. 1 Βου ἴῑιο π]ο]ο Ίαν 15 Γα]β]]οά Ἱπ οπς ΒαΥΊΠσ, 6Υ6ι 1Π 
5, μοι β]ια]{ Ίουο ἴ]ιγ ποϊισηβοιιγ α5 {γδο][, Ὁ Ῥναῦ 1 γο Ῥιίο απιᾶ 

ἀανοιν οπςο αποίΐ]ᾖοαχ, ἰακο Ἰασά (λαῦ γο Ῥο ποῦ «οηδαπιοά οης οί 
αποί]αΥ. 

1 Νου 1 Ραγ, Ἠ/α]Ις Ὦγ ιο Βρίπέ απάἆ γο δ]α]] Ιπ πο γῇδο ΓαΠ] 

Τιπᾶ., «ου. ναπ., (επ. Εἰκλ.; τιῃ- 

πο, Πα. «ταππο, (ου. (0οἵ]1), [ε]οπη. 

δ. ΤΠμεὶ) οαπ., Πλον.; «ιδ, ΕαΙ., 

Αι. (ου. (Το: }, (πει. «ναι Τιμα., 

έβμο], (ωυ. Ταί οα[εί] Ῥο τὶρ]]γ 

Αμ: πο «οα]]οᾶ, Τηπα., (αοπ., οἳ «ἶν 

οα]]πο) α5 ἴμο Ιἴογαίνο {οτοο Ιπνο]νοᾶ 

1 {πο Ἐπο]δ ρτοςοπί 1ΠΟΤΟ ποητ]ν αρ- 

Ῥτοασ]ος {ο πε Ιάἱοππα(ίο πδο οῇ (ο ραχ- 

Παῖρ]ο απ αἴίπογ νο Ῥαδί {οπδο οΥ ἴἶιο 

τοφο]ναᾶ ρτοδοπέ; 6ΟΙΠΡ. ποίορ οπ ΙΙ. 

1, 14, (Τραη»).), απά Ταίματα, πο. 

Γαπη. ὃ 518 (ος. 9). 

10. 1 ων πι ρα] “1 Αμἰ. απᾶ 

αἲ] ἴἶο οἴ]ον Ὑν. 1π] Ἀο ἴἶιο 
οίποςγ Ὑν. εκοεορί 4., (αεπ., “ ιτοιισ]ι 

ιο.” 

11. Ῥιί 1] Βο σου. (Τοαί.): «απά 1, 

Αμ. 1 (018)] «Υοι, ΑιΠΙ. 

1δοπο αισαή τού ]] « 0οπδοά,” 4 ίΠ. απιᾶ πο 

οίμοι Ὑν. οχοορέ Ἠ/ίοΙ., ' νοιαῖα 7 Πλοη., 

ἑονασπαίος. 

19. Απο ππδε[ίπα] “Ττοιβρ]α, Αμ. 

απά Όιο οἵ]ιος Ἐν. οχοορι ΤοΙ., «ᾱϊκ- 

(πτρ]σοη ;) (επ. «4ο ἀϊδαιῖςί.) 

Ἠοιι ευση, οἰο.] ! 1 ννοι]ὰ ἴἶχογ γγογο ονΟΠ 
οσί οβ" νο οιὺ]ο γοι, ΑΠ. απἀ 

Ιη(]ατ]γ {έμειι.; «Κκαίο αγνοία,’ Ηἱο., (ου. 

(Τοει.); «νγογο 5οροναίσᾶ, Τπά., (ἵαπ.; 

έπνοχο τοίσᾷ οαί, Ὅου.;. «Ὕοτο οαί οϐῦ 

{γοιη γοιι,) (σε. 

15. Γον 6, εἰοι] 'Ἐοι Ῥγοίπτοπ γε 

Ἠανο Ῥοασῃ,) οίο,, ΑΙ, απιά βἶπι. α]] ἴἶνο 

οίπος Ἐν. α5 {ο ἴἶο {ουννατά ρορίοπ οἳ 

ἑρτοίμτοῃ. Το αογ. ἐκλήδητε ἵς ἱταπς- 

Ἰαίοᾷ Ὁγ ἀῑπονοπί απκϊΠαπίος, “Υο απο, 

ΗΩ., 6ου. (θοἱ11), {νε «ννονο, Τμιᾶ., 

ὤαπ.; «Ἠανο Ῥοσῃ. (τοπ., ΠἰΠ., Αλ]. 

Σοιγ {ἱθεγίῃ] ο Τηπᾶ, 6ου. (Ῥο81), «ναπ., 

σεπ.ς «Πλοτίψ, Αμ. Οδ, «οσοι, 

ἨοΙις «ας Προνίγ, Πε. 

οι ουε] «μονο, ΑΙ. απιᾶ ἴἶνο οί]ιος 

Ὑγ. οκοορὲ Τἱοἱ., Ποπ, οἸαπίο; (ου. 

έῆιο Ἰομο. 

14. Ίο τυ]λοίε] «ΛΙ νο Αμδ. απᾶ 

ἴιο οί]ον Ὑν. οκοορέ ια, « ενονί ]α1νο. 

Φαμίπο] ὙΝΨοτᾶ, Αμ. απᾶ ιο οἵἶιοτ 

σν. 

16 Λου Ι δα] «Τις 1 εαγ ἴἶνοη, 

Αι; “1 5αγο,’ Τηπᾶ., (ου, ραπ. ΈἼνοη 

(απᾶ,” Ηιο.) Τ βαγ,” οι. Πρ, 

η] «πι πο, Αι. απᾶ ἴἶνο οίμον Ὑν. 

οχοορί Η/ία., (ου. (Τορἱ.), νο οπῖί 

Όιο αγσ]ο, Φα] ἵπ πο 16] 

ἑθμα]] ποῖ, Αι. σου. (Τοἱ.). ει, 

12151; /γο βομα]ομ πο ρα{οΙπο,. Για; 
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Όιο Ἰηδί οῇ ιο Πορ]. Ἐον ιο Περι Πηδίοι αραϊπδί ιο Βριηί, 
πιά ιο Βρίέ ασαϊηςί ιο Πορ]: {ος ἴἼποβο αγο ο}/οδοά ἴ]ιο οι {ο 

Όιο οπου, ῑαί Ύο πΙαΥ ποῦ 4ο ἴἶνο (ήπρς γο πιαγ νήκὰ, ο Βαέ, 
γο ο Ἰοὰ Ὦγ ιο Βριπέ, Υο ατα που ππάσν ιο Ίαν. Νο ιο 
γογ]κ5 οἳ ιο Βοβ] αγο ππαπή{οδί, οῇ ν]ήσ]ι Ἰπά αγο, ---- ΓογπΙσαᾶοη, 

ἩΠΟΊσαΠΠΟΡΕ, Ἱναπίοηποςς, -' Ι4ο]αίἩγ, ΒΟΥΟΘΕΥ, Ἠαίνοςς, εἰ[ο, ]οα]- 

ΟΗ5Υ. ἄρεᾶς οἳ ντα, οαρα]πησς, 4ἱ55οΠΡΙΟΠΒ, {πο οής, ”' οηνγΙησΒ, 

πηαγάσγςς ἆγαπ]ΚοΠΠΟΡΕ, τουσ]]ισς, απιά Βο]ι Ἰ]κο: οἱ νο νησί 1 

{ο]] γοι Ῥο[ογο]μαπά, α5 Τ αἱξο {ο]ά Ίο Ῥο[οτο]ιαπιᾶ, ναί νο νήσο] 
4ο αἲὶ απο ἔήπσς ε]ια]] ποῦ Ππ]ιοηέ ιο Ἰάπσάοπι οἱ ἀοά. 3 Ρα 

Όιο Γης οἳ νο Βριπέ 15 Ίονο, ΙΟΥ, Ῥεαςο, Ἰοηπσ-καῇοτίης, Ώοπογο- 

Ίσπσο, σοοᾷποδα, ἐγαςί[α]ηορς, ' Πποσ]ΚΟΡ, {οπιρογαπσο: ασαϊηεί αἱ] 
βιο] (ἰήπσς ἔΊογο 15 πο Ίαν. 3 Νου Όπου ναί απο Ο)εί 5 Ἠαγο 

ἑαπᾶ ΠΙΙΒΙΙ ποι) (Ἱππιρογ.), Τηᾶ., ἔγαπ.; 

ἔβο Πα] γο ποί Ε1Ηγ]],) ου; " εἶα] ποι 

ποζΟπα Ρα, [όλοι 
17. πο ορροδεΙ] "Άτο οοπίτατγ, 4Η. 

απά αἲἱ Ἡν. οχοορί Πα, Πέλοπι., “Ὄθιι 
αάνογκατῖος {οσ]ᾳνᾳ,” Τ]ιαί γε πια 

ποί] Οοππρ. Η/οῖ. «35ο Εναί γο οαηποί ἆο, 
τοι, αμ παπά πο τοπαϊηῖπς Ὑν. εχεορί 

(ου. (Το5ἱ.), ναί Πιο (γησος {αί γο 

γγ]]], Υο ἆο πο {ο βαπιο:” {Πέᾖοπι., ' Εναῖ 

ποί ναί Οπσς 6οογος γοι γη], ἔἶποδο 

γοι ἆοο.᾽ Γον] ἅ Απά Αμ. 

Υε πα οἱ] ' Τ]ο τμ ήησς ναί γο γγοι]ά,) 
ΑΙ. (σε ( ιο 6απιο))Σ «ναί γο νγ]- 

Ίο,” Ητα.ς «ναί νν]]σ]ι νο ννο]άο, Τημιά,, 

ου. «νο Όιγηρος Οιαί γο νγΙ], (ου. 

(Τορί.); «ν]αίκοσνον γο νο]άς, ένα; 

ἐν]ναί γο νο]άς, Πίς ὁ ν]νας 5οονος 
γοιι ν]],  Γέ]ισηι. 

18. Γή] Ῥο ἨἱοΙ. ου. (Γορἱ }, Γειεπι.: 

«οἳ,' 4. απά ιο τοππαϊπῖησ Ὑν. 

19. ΟΙ αωιίο]ι Αὐπιά ατε] «Νς] απο 

Ώιαρο,᾽ «Μί. απᾶ ἴ]ο οὔιοτ Ὑν. οχοορί 

ἨίΩΙ., απά ου. (Το5:.), «νο απο.) 

Γογπίσαίοπ] Ἅὶ ΑάπΙίΟΥ, [οτπ]σαίίοη, 

ΑΜ. 

πο», ΑΠ. απᾶ (ο οἵ]ο Ἐν. οχοορί 

ἨιοΙ., «ου. (Τοε:.), 1ύιοπι "Ἰοσσμοτίο. 

20. δογοετή, εἰο.] 'ἨΝ Πολοταβς, Ἰαιτοᾶ, 

Ἀνατίαπος, Ἑοπιπ]αΠομς, νγαί, βγ{ς, 

βο.Πίοης, Ἱογορίος, {μι , (σεπ.; «νο ο- 

Ηωπίοπμεςκ]. «Ἰμαβοϊνίοις- 

στα... γαπίαπος, 6]ο. . . βοοίο»,) Τηπά., 

πα. ΠἱΜ], 

21. Τε] γοι ὑε[ογε]ιαπα] "Τε γοιι 
Ῥο[οτο, Αμ. απά ἴἶο οἶμεγ Ἐν. (όου, 

Τορἱ., «αἴογο’) οχοορί οι, «εεῖο;) 

«{οτοίιο]!] γοι,”. Πίιεπι. Το]ά γοι 
Ὀε[ογε]απά ] ́ Ἠανο α]κο ἴο]ά γοι ἵπ πια 

ραδίς ως «πιο ἰοἱά γοι {ο [ος 

Ηἱοῖι «Ίναιο (ο]άς γοι ἵπ πιο ραςί,) 

Ί1μιᾶ., «ου., παπι «απο (οἱάο γοι, 

σεπι, Ωἶδ],ς «Ἠαιο Γοτοτο]ά γοι,. Γέεπι. 

411 απο] ης] "αι αππρς,) 

Αλή, απᾶ ἴἶο οἵ]ιεγ Ὑν. οκέορί ου. 

(0ο), ὁβασ].” 

95. Πεπενο]εποέ] Οοπί]οπορε, ΑΠΙ., 

Τίπα., (ου., έναπ., (εΠ., Πἱδῃις ' Ώοπγτς- 

ήτο, Ἠίο., Πέιοπι. Τ γη! ἰπεδκ] 

«αι, μή. απιὰ πο οἵ]ον Ὑν. οχοορί 

Τιμα., (ου., οαπ., : αἱ νβα]ποςς.) 

95. «4ἱ κιιο]ι ἐπφς] «Βαοι, μΠ, απᾶ 

Όιο οὔμοτ Ὑν. οχεορι Ἠα., ὁειασ]ο 

ΟΗπσ]ς. 

94. Άοιυ πει] «Απά ον, μή, 

Ἠίοῖ., Πελεπι.ς υαῖ, ου. (οι) {ου 

(επ, " Ώιογ (πα]γ, ία Τηπά απᾶ Οὠπσπ. 

οπηῖτ, {ζαυε ογιοί[εΙ] ο «. απᾶ αἲὶ 

ἴιο οίμεν Ἡν. ἨΠοστο ασαϊῃ 1 8οσπιΒ 

ἀορβίταῦ]ο. {ο Ῥτοξονο {ο Ῥρογίοοί ἵπ 

Παηδ]αίοη, ας Όιο {ποίι που. ἴεπᾶς 

{ο τοίογ πο οπασβχῖοη ἴοο οχο]αδῖνε]ν 

{ο πο Ῥαδί; 5οο ποίθς ΟΠ Υ6Γεε 4. 
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ομασϊβοᾶ ἴῑιο Βοβῖι πὶδι ιο αΠοσβίους απ Ἰηδίς. ο Η ΝΕ ΤΝ ΒΥ 

Βιο Βρίηε, Ἰοὲ ας αἶκο γα] Ὦγ ιο Ῥριήί, 3 Τοῦ τ85 ποῦ Ῥοσοπῃο 

γαἰη-σ]ογίοι5, ΡΥΟΥΟΙΙΠς οπ9 αποΐ]ον, οηγγίης οπθ αποί]ιο. 

οΠβΒαΑΡΤΕΕ τν]. ΄ 

ΙΈΛΕΤΗΝΗΣ, Ἡ αν πιαπ. οπ]ά ο 6ΥοΠ οπγρηϊβοά Ίπ α Γαπ]δ, γα 

πο] απο δρεια]. τοδίογο 510] 8η 9Π9 ἵῃ ἴἶο βριηῦ ο{ πιθοἰκιθβθ ; 

οοπεἰἀονίπσ {]ιγβο]έ, Ἱοςέ ἴἶοα αἶδο Ῥο (οπιρίοαά. Ὁ Ῥοαν. Υο οπο 

αποί]ιοι”ς αγάσης, απιά Εἶνας Ίνα]! γο Γα1β1 ιο Ίανη οἱ Οςῦ.. ὃ Έου 

ἵξ α- πηαπ. Ὠλπ]ς Ἰήπαδο]ς ἴο Ῥο 5οπιεθήπς, Νο Ίιο 15 ποϊμΊης, Ίιο 

Δοοσϊνοιλι Πῖς οπΏ πήπά.  Βαὲ 1ο απο] τηᾶπ Ῥγουο 18 ΟΝΗ ἨΟΒΕ, 

απᾶ νο ε]να]] Ίο Ἠαγο Πά5 στοιπᾶ οἳ Ῥοαδίίπς οπἱγ Ίπ για 60Π- 

οσογποῦι Ἰήπαδο]{, απιά ποῦ Ἰπ. πλαῦ οοποσγποί]ι ἴ]ο οὔιον. ὁ Ῥον ο8οῖι 

πιαη ππιδὲ Ώοαγ Ἠΐ5 οἵη Ἰοαά. 

ο Ῥμέ Ἰοξ πι Ειαξ 15 ἑδασλό ἵπ ἔο πονά βΊπαγο μ]έῃ Ἠπα θλαῦ 

ἐσασ]ιοί]ι Ἱπ αἩ σοοᾷ πο». 

πηοζΚκος : 

Ῥο ποῦ ἀοσοοϊνοά; ἄοά 15 ποῦ 

ὧν π]αίβοσνοτ α- πιᾶπ 5ομοίι, ἔλαῦ να] Ἱο αἶδο τααρ. 

5 Ίου Ίο ἴἶιαξ ποναί] απίο 15 ΟΝΏ βοδ]ι ἰια]] οἳ ἴἶιο Ποδῃ τος) 

ϱῦ. Β/ έἱο. .. ή 1ε] Ῥο Το]. (« δἱ. 

αρίτίε’): ΑιπΙ. απά Όιο τοπιαϊπίπςσ Ἡγ. 

ῑπ Ἴλο. .. ἵπ πο. 

96. Ἠρευπιε] 3ο ου. (Τορ.): ΄Ρο 

Απ. Τηπᾶ, Οου., απ. ελ Γη. 

εμο πιαᾶο, Γιο., Γέ]ισπι. 

σἰοτίοικ] Ὦο Τά, (ωυ.: ἑᾷεείτοις οἳ 

ναίῃ σ]ουγ, «4Η. απ Όλο τοπηαήπίησ ὃν. 

οκοορί ΠΓίοΙ, ' οοποῖίοις οἳ νεγπο 510ΥΥ.᾽ 

Ταἶπ- 

Οπλρτεπ ΥΠ. 1. Φ]ουᾶ ὂε ευεπ 5ι- 

Ῥηΐνεϊ] "ο ονοτίακοπ᾿ Απή, ου. 

(ουχ): «νο οεσαρίεᾷ, Ἠγιο].; «νο {π]]επ 

Ῥγ «Ἰαπος) Τα. ’ ο {ακοπ,΄ έναπ.; 

έΡΥγ οεσαδίοῦ,, 6επ., Πἱδ].; ΄ ο Ῥτεύσσιι- 

Ραΐσά, Γέλεπι. 

ο. Τις οἰα[ὶ Ίο, οἳο] Χο 11) 

Αιμ., Τυπᾶ., εγαπ., επ. 

3. [ουσία] ῖ οιυη πιϊπα] Ῥο «ναπ.; 

«ᾷοσσῖνοιλι Ἰϊπιςο]ς, Αμ. (ου. (οςμ); 

«πίσηηι Ἠσπι 51) Η/οῖς, ἑᾷασθανοί]ι 

Άγπα εἴ][ο ἴπ 5 γππασἰμασίοη,. Τά, 

να. «ἴπ Ἠΐ οἵη {απθίθ, Εἰδ.; '86: 

ἀπιοσί]ι Ἠήπαδο]ε, {ιεπι. 

4. Γαοἲ] Βο Τε]. ονοτγ, «ΑπίΙ. απά 

ΠΗΠἱς στοά 

οῇ ὑοανίίπη εἴοι] "Ἠε]οίαίπα ἴπ ήπιβο]Ε 

αἶοπο απᾶ ποῖ ἵπ αποίμος, «μμ. απά 

αἰππϊ]αν]ν, Τ11ᾶ., (ου, ένα. (ωοπ., Εἱκ]ι.; 

έμαπο σ]οσίο,. Ἠτο].ς 5ο 5]! Ίνα τε]οίοο 

οπ]γ ἵπ. Πἰπιδο] «ου. (Τερυ.); έἸανο {ο 

σ]οτῖς,᾽. {υιεπι. 

δ. Γαοι] 8ο Ἠα.; “ασοιγ, «Αμ. 

απά αἲ! ἐἶνο τοππαϊπίης Ὑγν. α{ιί 

ὑεατ] «Βμα]. νους Αμ. απά 11 ἴπα 

οἴμοι Ὑν. Γοαα] :Βινάσν, ΑΙ. 

απά ἴιο οέμον Ὑν. οχοερέ Ἡ1ο]., ΄ πανσο. 

6. Βιί Ιε μή] Θο (ου. (οἱ): ΄]εί 

μπι, μμ. απά ιο τεπιαϊηίπς γ. ϱΧ- 

οορέ 1επι.,  απᾶ αἱ ήπη. 

8. ἴδιίο Λἰ ου Πεμ] Το Πΐ5 βορ]ι,᾽ 

Αιάμ., σπ.ς «ἴπ Πής βοϊςοι, οί. Τιά., 

Οσυσγα. (Το5ἱ.), Ογαπ., Πλοπαις ΄ προπ ἴἶιο 

ῃορ]μο, (ου. ζπιίο ἴ]ιο δρ. ΄ Το 

Όιο Βρίς, ΑΙ. {ιογπαϊ Πε] «Τάΐο 

ονογ]αρίπσ, μμ. απά ἴἶνο οἵἶνοτ Ὑν. 

οχοορέ Γο., 6ου. (Ἔο5ἱ.), σΠΙοἩ Ῥϊ6- 

«οχνο (ιο πιογο οοιγοσί οτάει ΄ενετ]αδίπσ 

ἴιο τοιπαϊπίπς Ἡγ. 
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οογγαρίίονς Ῥπ Ίιο ναί βονθί] απίο ἴ]ιο Βρίπε εἰνα]] ο ιο Βριηέ 

γοαρ οἴογπα] Πίο, Ὁ Ῥαΐ 1ο 15 πο Ίοβ Ἰιοανγί ἵπ νγο]]-ἀοἵπςς {ου 1 
ἀπο βοπδοἩ. νο ΙΙΙ γοαρ, 1 που νο [απὲ πο.  ΛοοογάΙπς]γ, 
Ώιοῃ, 45 νο Ἰανο ορρογίαπ(γ, 1εί 15 ἆο ναί 15 σου πίο αἲὶ πιο, 
Ῥέ οβροσἰα]]γ πίο Όπονη ιο απο οῇ ιο Ἰοιιβο]ιο]ά οἱ {α1έ]ι, 

Ώου 1η ναί Ίαχσο Ἰαίίευς 1 Ίιανο νέο τιπίο γοι γι πήπθ 
οΝΏ Ἰαπά, ἳ Α5 ΠΙΔΠΥ 5 ἀθβίγο {0 πηα]ο α- {α1γ 8ἶιουν 1π ιο Βοβ]ι, 
ΤΠΕΥ οοηδίγαϊπ. γοι {ο μα ογοππιοῖβεά ; οπ]γ ναί νου εἰιοι]ά τοῦ 
βιῇοΥ ρογδοσιίον {ος ιο «γο5 οἳ ΟΙηςέ. ” Έον πο 6νόῃ ἆο {1ιαγ. 
Νο απο Ἠεῖης οἰγοιπησϊδοά, ιοπηβοϊνον Καρ ιο Ίαν; Ῥαί ιο 
ἀοδῖτο ἰο Ίανο Υοῦ εἰγοππησῖβεά, ια ἴΊιογ ππαγ σ]ου Ἰπ γοις 
Πο», ᾖ Ρα Ταν Ῥο 18 Γγοπη ΜΕ {ο ΡΊΟΥΥ, 6αγο 1π {ο ογοςς ος ο 

Τουὰ 1 οδις Ο]εί, Ὦγ Ἠν]νοπα ἔἶνο πνον]ά 15 ογασϊβοᾶ απέο ππο, απά 1 
ππίο ιο νου]. Έον ποϊί]εν ἀοί]ι οἰ[οιπιαῖϊείοη ανα]. αἩγ μπα, 

1ο... Τε 19 ποί ἀαρῖταβ]ο {ο Ἰπνογί ἴ]ιο οἵ- 

ἆον ἵπ Ἐήσ]ιδ] οχζορί Ἠνοη {πο αά]εσίῖνο 

π {ο οπἱρ]πα] οἑσαρίος χο επαρ]ατῖς, ἶ, 6. 

Όιο γε ρίασς; οοπιρ. Ὢππος, (γ. ϕ 59, 

9,Ῥ. 464. Όπ νο (ΓαΠΣ]άΠΟἨ Οἱ αἰώνιος, 
εοπιρ. ποῖο» οἩ 9 Τον. 1. 9 (Τγαπ»].). 

9. Βμ] Απ μμ, Πιο, (ου. 

(Τος:.); ἴἶιο το οπαῖί δὲ ἵπ Παπβ]α(ῖοη. 

1.εί τι ποί /056 Πέατ] «μοι π8 ποι Ἔνο 
νοατγ,᾽ ἁΔ., απᾶ αἶπι. Τιπᾶ., ὤυ., 

ὤππ., (σεπ., Ὠίδ.; «{αἶ]ο, Ἠο]., Πεισ. ; 

ἑβαγπίο,) (ωυ. (Τος:.) {Γποι] 

αι, (σεπ., Πἱδ ; "πο (αγησο,᾽ Ἠοί., 

{λεπη. ς « ν]νοπε ννογγηος,) Τηπᾶ., γαπ.; 

ἐνηθιοιί 6ραβεγησο, ου.; «ποῖ ο6ᾳς- 

ϱγηρο, (ου. (Τομ:.). 

10. Αοζομηηιη {ἠρη, οἵς.] «Α σνο Ἰανα 
Ώιογο[ονο,᾽ «ΜΗ. 1 « Ἠπογοίου ννλ]]α, Ηο]., 

απ εἰπαηατ]ν ἴο τοπ (πίης Ὑγ. 

Ἠ λα! ἵ φοσ4] " ἄοοᾶ, 4 Λι 

εδρεοἰα(]η] Ῥο Ποπ. (ωπογα, («8ρο- 

οἶα]]ν ), απά εἶπα. Ἠγίο, «θα πιοορίς 
(ων. (Το), Ὀπέ πιουδί οἱ αἲ] :” «απᾶ 

ϱροσϊα!!γ, Τα, απ, επ; Αμ, 

κ], π]οπο οπηῖς δὲ ἵῃ (γαπβ]αΠίοῃ. 1Γ 

Ὦγ πο πο Ιάἱοππαίῖο {ΠΠ “οἱ (ἶπο Ἱοιιςο- 

Ἰιο]ά,) οἵο., ποῖ]Ίησ πιοτο Ὄο ἹπσαΠέ {απ 

οἶοδο απά Ππήπηπίο πΠΙοη, Ἱέππαν Ἐο αάναη- 

(ασεοιξ]ν τοιαΙησᾶ : «ος, Ἡοννονος, ποίςβ, 

11. 5εε] ο ία]. (ο γο)), ᾖέεπι. : 
έγο αοο, Αμ, έπαπ., (σεπ., ἱ81.; «Ῥο- 

Ἰο]άς, Τγμιά, (ου. (νοἱ11). 7π τ]ιαί, 

είο.| ' Ηονν Ίαγσο α Ἰειος, 4μΙ., Τμπά., 

ὅσα «εα, Ες ὀν]ι Ίου ΤΙΣΗΥ 

νονὰς, ους «νι ννατ ΠπάΠΠοτ ος ]αί- 

ἴογς, {πεπι., απ εἶπα. Ἡ οι. «νι ν]ιαῖ 

Ίομοτς,᾿ ου. (Τος:.). 

19. Τ]αί (ο, οἴο.] ! Τιοβε ον εΠοι]ᾷ, 
Αι. (ων. (οἱ), οπαπ.; ναι ιοί 

επῇγα, Ἠ/ο.; Ὦοσαςο (που ννο]ᾷς ποί, 

Τιμα., «επ.; "ναί νου πιαγ πο, 
{1Πεπη. 

19. Λοί ευεπ, οἵο.] ΄ Νοϊτ]ιου (1ο (ποπῃ- 

εο]νος πο αγο οἰτοππησϊκος, Αι, απᾶ 

α)] πο οἵμον Ὑν. «Τ]ιο οἴτοππι- 

αξίοπ-ρατίγ,' 15 {ας ποπ απ΄ Ἱπρτουαῦ]α 

{γαηδ]αίοἩ ; 5ο ποίος. Τ1ευ ἀεείγε] ' Ώςε- 
αἶγο, μή. 

14. Γατ ὅε Ἡ] ο ΗΤο, (ου., (Τοεἱ.) : 

ἑαοά {ουρά εἶναι Τ εΠοι]ά σ]ουγ, Απ. 
απᾶ Όιο τοπηπἰπῖῃπς Ὑν. Το ϱἱογη] 

«Τμαι 1 ελοιπ]ά σου, «μι, Βίκ, 

1]οη.; «ίο Ίαιο σ]οτῖο, Ηο.; «ναι 1 

ϱΠιι]ά το]ογοο. Τηπᾶ., (ου., (γαπ., (σεις 

έτο το]ογοος,) «οη. (Τομ: ). 

15. Γογ πε]ιεν, οἵς.] 'Έοτ Ἐἴπ Ολγῖκί 
Ίος ποί]ος οἰοαπιοῖξίοη αναϊ]οί], 

Αμ. 
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ΠΟΥ αποΙΓΟΙΠΙΟΙΡΙΟΠ, Ῥαϐ α πουν ογοαίητο. 
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15 Απά α5 ΠΙΔΠΥ αδ γα]]ς 

αοσογᾶἶπο {ο Εή5 τα]ο, Ῥομσο ὄ6 απρον Όλοπι, απά ΠΠΘΥΟΥ, απά ροή 

ἴινο 15γαοἱ οἱ (ἀοά. 1 ἨἩομοσί[ογί]ι Ἰοῦ πο πιαπ ἰγουρίο πιο: {ον 1 

Ῥοας ἵπ ΤΑΥ Ῥοᾶγ νο πηατ]κ5 οἱ 26515, 

9 Ί]ιο σγαςο οἳ οι. Πονά «εδις ΟἨΔὲ ὂᾳ ψΙΝ γοις βρίηέ, 

Ῥγοίμγοηϐ. «ΑΠΙΘΠ, 

16. ζἼροπ] Βο 6ου. Πλεπι.: “οι, «Αμ. 

απᾶ ο τοπαϊπίπσ Ὑγ. οχεορί (ου. 

(Το5:.), «ππίο ποπα ;”. ἄεπ., 5μαΙ Ῥο {ο 

θιοτη. 
17. Ποπορ[ογ] «Ἔτοπι Ἱοπορίον];) 

Αωμ. απᾶ ο οἴμοι Ὑγ. οχοορί Ἠοῖ., 

ἑαπᾶ Ἠογο αἲτῖγ. 

εις] ' ΟΕ Όιο Χ Τιογᾶ σος, Αμ. 
18. ΊΤιε φγαοε] ' Ὀτείλτοπ, {πο σταςς, 

Απ, απιᾶ ιο οἴμεν Ἡν. οκοορί Ταἱ., 

6ου. (Το50.), Πιο, νησι αἀ]μοτο {ο 

ιο ογάοχ ἵτπ {ο οτ]σίπα]. 

ᾳ 

ΤΗΕ ἘΝΘδ. 
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